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উৎসর্গত। 

শ্রী জী ীত্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরারাজ্যাধীন্বর- 
বীরচন্্র বর্ম মাণিক্য বাহাদবর- 

করকমলেধু-_ 

মহারাজ! 

সম্প্রতি আমি “চৈতন্য-মক্গল” গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আপ- 
নার করকমলে অর্পণ করিলাম । ইহাঁতে শ্রীরুষ্জচৈতন্য মহা 

প্রভুর লীল1 অতি স্বন্দর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে, আপনি 

কবিত্ব ও গীতিপ্রিয়, ইহীতেও একাধারে ছুই বস্ত বর্তমান । 

স্বতরাং আপনি, আপনার অমাত্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ 

ঘোধ বি, এ, মহাশয়ের সহিত পর্যালোচনা করিয়া স্তরখী 

হইবেন | আশীর্বাদ করি, এই “চৈতন্ব-মক্ষল” পাঠে আপ- 
নার চিত্তের মঙ্গল হউক । 

লন ১২৯৯।১ মাঘ। 1 আশীর্বাদক | 
বহরমপুর,। 0. আরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব | 





(বজ্ঞাপন। 
'“চৈতন্যমঙ্গল” নামে পুস্তক খানি বহুদিন বৈষ্ব-সমাজে চলিয়া আলি- 

তেছে অনেকের গৃহেই হস্তলিখিত পুস্তক আছে ও অনেকেই ইহার মর্্মও 
অবগন্ত আছেন। দ্বিতীয়তঃ “চৈতত্যমঙ্গল” গাঁয়কন্দিগের হস্তে পড়িয়া আরও 
বিস্তৃত হইয়।ছে, কারণ নবদ্বীপ, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের অনেক স্থানেই 
“চৈতন্যমঙ্গলের” গান বিশেষ পরিচিত বস্ত । আক্ষেপের বিষয়, এই গ্রন্থ এযাবৎ 

বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হয় নাই। কলিকান্তার বটতলার মুদ্রিত একখানি গ্রস্ 
আছে, তাহা যে কেমন পরিপাটা-যুক্ত ও বিশুদ্ধ তাহ! বিজ্ঞজন মাত্রেরই স্ুুবি- 

দিত। আমি বহনে তিন খানি প্রাচীন ,হস্তলিখিত গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়াছি । 

ইহাই আমার মুদ্রিত করণের আদর্শ । তন্মধ্যে সুর্শিদাবাদ পোঃ১ দৌলতাবাদ, 

নাদিপুর নিবাপী শ্রীযুক্ত রাসবিহারি দাঁস সাংখ্যতীর্থের নিকট ছুই খানি লব্ধ । 

অপর খনি আমার পূর্ব-সঞ্চিত |. শ্রীহট, কানাই বাজার, মৈনাগ্রাম নিবাসী 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণৈতন্য দেবের দাঁসান্ুদাস বৈঞ্ণববর শ্রীরাজীবলোচন দাস মহাশয় 
আমাকে অন্থরোধ করেন, আমি তাঁহারই আগ্রহে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত 

হইলাম । এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার পূর্কবে আরও কতিপয় মহাঁআআ৷ উৎসাহ দিয়া" 

ছিলেন, ত।হ! কেবল বাক্যমীত্রেই পরিণত হইল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, 

এখন বৈষ্ণবশান্ত্রের লুপ্তোদ্ধার সম্বন্ধে জনগণের কিরূপ মত। যাহা হউক 
আমি অনেক যত্নে ও-অর্থব্যয়ে এই গ্রস্থ খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি- 
লাঁম। বৈষ্তবগণ যত্রসহকারে পাঠ করিলেই আমি যত্ব ও অর্থব্যয় সফল 
জ্ঞান করিব। 

এই গ্রন্থে শ্রীপ্রমন্মহাপ্রভূর আবির্ভাব হইতে অন্তর্ধান পর্য্যস্ত সমুদ্বায় লীল! 

স্থন্দর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে, প্রসঙ্গাধীন তদীয় ভক্তগণের বিবরণও পরি- 
ত্যক্ত হয় নাই, তাহ গ্রন্থপাঠেই বিদ্দিত হইতে পারিবেন। তবে এস্থলে 

রস্বর্তা লৌচনদীস মহাশয়ের জীবনচরিত মস্বন্ধ কিছু উল্লেখ কর। গেল। 

“বর্ধমানের উত্তর দর্শ ক্রোশ, গুষ্করা &্েসন্ হইতে পাচ ক্রোশ দূরে কুছৰ 
নদীর তীরে মঙ্গলকোটের নিকট, “কুয়া” বা! “কো” গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কমলা- 

কর দাসের রসে ও সদানন্দীর গর্ভে ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নায় 
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ভ্রিলোঁচন দাঁস হইলেও বৈষ্বসমাজে “লোচনদাস” রলিয়াই বিখ্যাত, কারণ 

ইনি নিজকৃত পদাবলীতে ' প্রায়ই “কহয়ে লোচনদাস” এই বলিয়াই ভণিতা 
দিয়াছেন। ত্রিলোচনের মাঁতামহের ও পিতামহের এক গ্রামেই বাস এবং 
ছুই কুলের.ইনিই একমাত্র কুলপ্রদীপ। তাহার মাতামহের একটীমাত্র-কন্ত' 
ত্রিলোচনের গর্ভ্ধারিণী সদানন্দী, কাজেই ত্রিলোচন ছুই বংশের বড়ই আদ- 
রে ধন ছিলেন। তাহার নিজলিখিত চৈতন্ত-মঙ্গলে আত্মপরিচয় এইঃ__&*_ 

“চারি খণ্ড পুঁথি এই করিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মৌর কে! গ্রামে 
নিবা ॥ মাতা শুদ্ধনতি সদানন্দী তীর নাম। ধাহার উদরে জম্মি করি 

কষ্চকাম ॥ কমলাকর দাস মোরপ্পতা জন্মদাতা । যাহার প্রসাদে গাই 
গৌরগুণ গাথা ॥ মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে । ধন্য মাতামহী সে 

অভয়! দাদী নামে ॥ মাতামহেরু নাম শ্রীপুরুযোত্তম গুপ্ত। সর্বতীর্থপুত 
সেই তপন্ঠাক় তৃপ্ত ॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। সহোদর নাই 

মোয় মাতামহেব পুত্র ॥ যথা তথ! যাই সে ছুল্লিল করে মোরে। ছৃল্লিল 

(ন্মাছরে ) দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ মারিয়! ধরিয়া মোরে পড়াইল 

অক্ষর। ধন্য সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত তাহার ॥ তাহার চরণে মুঞ্রি করি 

নমস্কার । চৈতন্ব চরিত্র লিখি প্রসাদে ধাহীর ॥ মাতৃকুল পিতৃকুলে কহিল 

মোকথ।। নরহরিদাস' মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥ তাহার প্রসাদে যেবা 

করিল প্রকাশ। পুস্তক করিল সায় এ লোচনদাস” ॥ ( চৈতন্যামঙ্গল শেষ )। 

জিলোচন দাস নিজে দৈন্য পুর্ব্বক যাহাই বলুন, তিনি মূর্খ ছিনেন না। 
'রমানন্দ রায়ের অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক জগন্নাথবল্লভ স্থিত গীত ভাঙ্গিয়া বিনি 

বাঙ্গালা পদ করেন এবং চৈতন্ত-মঙ্গল নায়ক গৌরগুণময় এক বৃহৎ বাঙগ।লা- 

পদ্যাত্মককাব্য লিখেন ও তাহাতে নরহরি সরকার অনুমতি দেন, সুতরাং 

ইনি যে এক জন পণ্ডিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

গৌরাঙ্গের গুণ বাঙ্গালীপদ্যে লিখিতে ইহার বড়ই সাঁধ হয় এই জন্যই 
চৈতছ্য-মঙ্গল লিখেন। ইহার রচিত প্ছুল্লভসার” নামক একথানি হঙ্ষতত্বে 

পরিপূর্ণ, গ্রশ্থ আছে ভ্রিলোচন দাঁস শান্ত্রজ্ঞ বটেন, তবে তাহার হস্তাক্ষর 

খুলি ঘড় মোটা মোট! ছিল। বাঁশের কলমে তেঞ্ষেটের পাতায় লিখিতেন। 

এবং তাহার “ক,.খ* তেড়েটপাতা। যোড়া হইত । তাহার হস্তলিপি অদ্যাপিও 

ধর্তমান আছে।" এই ভেড়েটপাতা!। লইয়া তীহার বাটীর কুলগাছ তলায় এক- 
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খানি প্রস্তরের উপর বসিয়! চৈতন্ত-মঙ্গল লিিয়াছিলেন। সে গ্রস্ত এখনও 
বর্তমান, সাধুগণ দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইয়া থাকেন। 

ত্রিলোচন আদরের ছেলে, সঙ্চলে তাহার অল্প বয়সেই বিবাহ দিলেন। 
তাহার শ্বশুর বাটা আমোদপুর, কাকুটে গ্রামে । তাহার বিবাহে মহাঁসমা- 

রোহ হয়, 'মাতামহ পিতামহ এক গ্রামের ৰলিয়া স্ত্রীগণের আনন্দ উৎসব ও 

যথেষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের'পর ভ্রিলোচন শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন 
সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাঁন। বিদ্যালাতের 

সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মীগণের সহবাঁস নিবন্ধন সংসারে অনাসক্তিও অভ্যস্ত হইল । 
ত্রিলোচন অনিচ্ছাসত্েও গুরুজনের অস্রোধে শ্রীথণ্ড ত্যাগ করিয়া গৃহে 

আসিলেন এবং শ্বশুর বাটা পদতব্রজে গমন করিলেন। বিবাহের পর এই প্রথম 
শ্বশুর বাটী গমন, কাঁজেই স্ত্রীও তত পরিচিতা নহেন। শ্বশুরবাটার নিকটে 

যাইয়া একটা স্ত্রীলোককে বলিলেন, “মা ! অমুকের বাটা কোন পথে যাইব ?” 

তিনিই ত্রিলোচনের পরী । অনতিবিলম্বেই তাহাকে পত্ধী জানিয়া বড়ই 
লজ্জা ও পাপভয়ে কাতর হইলেন। মনে ভাবিলেন,, শ্রীনরহরি সরকার 
ঠাকুরপ্মহীশয় আকুমার ব্রহ্মচারী, আমারও স্ত্রীত্যাগের এই এক সুবিধা 

হইল। স্ত্রীও বড় ক্ষুবা হইলেন। শেষে চিরজীরন একত্র যাপন করিলেন 
বটে, কিন্তু ভগ্মবিষদস্ত সর্পের ন্যায় দাম্পত্য ব্যবহার কিছুই ঘটল নাঁ। ত্রিলো- 
চন যে শক্তিমান্ ও জিতেন্দিয়, তাহা এই ঘটনাতেই বোধ হয়। স্ত্রীর সহিত 
গ্রগাঢ় প্রীতিও ছিল, তাহাঁও নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

“প্রাণের ভার্যে ! নিবেদি.নিবেদি নিজ কথা, আশীর্বাদ মাগি আগে, যত 

যত" মহাঁভাগে, তবে গাব গোরাগুণ গাথা”। 

উভয়ের কি মধুর ভাব, এই গীতেই তাহ! জানা যায়। ত্রিলো্নের গীত 
প্রায়ই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ । শ্রীরাধিকা একদিন কৃষ্ণসস্ভোগ-চিহ্ন গোপন 

করিতে গিয়! শাগুড়ীর নিকট ছল ০০০৪৮, ব্রিলোচন তাহা গীতে বর্ণন 
করিতেছেন । ৃ ক 

শ্রীরাধিকা_“সা'জ দিলাম শলিতা দিলাম গোহালে দিলাম "বাতি । 
তোমার ঘরের চোরা বাছুর বুকে মারিল লাখি ॥ বুক বুক ব'লে আমি পলেম 
ক্ষিতিতলে। এমন কেহ ব্যথিত নাই যে, হাতে ধ'রে তোলে ॥ লোচন বলে 
ওলো দিদি ! আমি তখন কোথা ?। শীশুড়ী লাইতে তুমি এত জান কথা” ॥ 
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এই মমন্ত রহস্তময়ী কবিতা শ্রবণেই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ লোচনদাঁদকে 

ব্রজের "বড়াই বুড়ীর” অবতাঁর বলিয়া বর্ণনা করেন। কারণ বড়াই কৃষ্ণ 

লীলায় অতীব স্থুরসিকা একটা বৃদ্ধা ছিলেন্কা 
“তুমিত বড়াই বুড়ী, হও সে নাটের গুঁড়ী” অর্থাৎ তুমিই কৃষ্ণলীলা- 

নাট্যের মূল। ইহাঁও এক বৈষ্ণব-কবির বাক্য। "যাহা হউক পত্রীপ্রিয় 

ত্রিলোচন দাস শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন ও প্রায় শ্রীখণ্ 
গ্রামেই বাস করিতেন, জন্বস্থান অবশ্তই কোনা গ্রাম, কারণ তাহ! লোচন- 
দাঁসের নিজের লেখা। প্রেমবিলাসের ১৯ বিলাসে লেখা আঁছে তাহা এইঃ__ 

“বৈদ্যবংশো্ঘব হয় শ্রীলোঁচন দাস) শ্ীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস” 

শ্রীথণ্ডে দীর্ঘকাল বাস বলিয়াই এই প্রেমবিলাসের লেখা! বুঝিতে হইবে। 

লোচন দাসের “চৈতন্মঙ্গল” “জগন্নথবল্লভের অন্থবাঁদ” ও “ছুল্লভসাঁর” এই . 
'তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত কোন গ্রন্থ দেখা যাঁয় না, তবে অনেক গানের পুস্তকে 
তাহার পদাবলী আছে বটে। ইনি মহাপ্রভূর অন্তর্দীন সম্বন্ধে লেখেন ।য, 

মহীপ্রতৃ জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করেন যে, “আশি 

আর ইহ জগতে থাকিব না, আমায় স্থান প্রদান করুন”, এই বলিলে,দ্বারের 

কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল। তৎপরে »গুিচামন্দিরের একটা ব্রাহ্মণ আসিয়া 
গুঙিচামন্দিরে মহাগরতুর সাদিকের কথা বলিয়া জগন্নাথদেবের দ্বার 

উদঘাটন করেন। ততপরে আর কেহ মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন নাঁ। ( শেষ- 

থও, শেষপরিচ্ছেদ, শেষ )। | ্ 

লোচন দাসের অন্য বিবরণ আমি জ্ঞাত নহি, কোন সাধু মহাঁস্মা যদি 

এটির কিছু জ্ঞাত থাকেন, আমাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব” 
( বৈষ্ণব-জীবনী )। 

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব | , 
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চৈতন্য-মঙ্গল। 
সুত্রখণ্ড। 

৪0৯ ট০ _- 

প্রীপ্রীকৃষ্জচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ 
ভক্তিপ্রেমমহার্ঘ্যরত্বনিকরত্যাগেন সম্তোষয়ন্ 

ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিক্কতিবিধো পুর্ণাবতীর্ণঃ কলো । 
পাঁষগান্ পরিচুর্ণয়ন্ ভ্রিজগতাং হুস্কারবজ্ঞাঙ্কুরৈঃ, 
ভ্রীমন্্যাসিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভূঃ ॥ ক 

পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 

নমো নমে। বন্দে? দেবগণেশ্বর, বিদ্ববিনশন মহাশয় । 

,একদন্ত মহাকায়, সর্ধব কাধ্যে সহায়, জয় জয় পার্ববতী- 

* ভক্তি ও প্রেমরূপী মহামূল্য রত্বরাশি প্রদান করিয়া, ধিনি তক্তগণের 
সন্তোষ বিধান এবং ভক্তজনের নানাবিধ বিপৎ নিবারণ ও অভাব মোচনাদ্ধি 
করিতেছেন, কারণ তিনি ভক্তদিগের নিষ্কৃতি বিধান জন্যই কলিষুগে পূর্ণরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ__যিনি হঙ্কাররূপী বজ্তা্কুর সমূহ দ্বার! ত্রিগ. 
তের যাবতীয় ভক্তদ্ধেষী পাঁষগুগণকে পরিচূর্ণিত করিতেছেন । সেই ( ভক্তৈক- 
শরণ.) শ্রীমান্ সন্ন্যাসিচুড়ামণি শ্রীরুষ্ণটৈতন্ত প্রভু এই জগত্তীতলে সমধিক 
জয়যুক্ত হউন্ । | 

1.১ 



হ চৈতন্য-মঙ্গল । 

তনয় ॥ হরগৌরী বন্দে মাথে, ফুড়িয়। যুগল হাতে, চরণে 
পড়িয়া করে] সেবা । করিজগর্মত এক কর্তী, বিষু্রভক্তি বর- 

দাতা, সবে এক এঁ দেবীদেব! ॥ সরস্বতী বন্দে মুণ্ডে, কেলি 

কর মোর তুণ্ডে, কহু গৌরহরি-গুণগাঁথা | অবিদিত,ত্রিজ- 
গতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে, অদসভূত অপরূপ কথা ॥ কাঁকু 
করে? দেবগণে, আর যত গুরুজনে, বিশ্ব না করিহ কেহ 

ইথি। নাচাহৌ সম্পদ্বর, মুখ অতি পামর, নির্বিন্ধে 
সম্পূর্ণ হউ পুথি ॥ বিষুভক্ত বন্দে! আগে, আর যত মহাঁ- 
ভাগে, যাঁর গুণে পৃথিবী পবিত্র । সর্ব জীবে করে দরা, 

বিশেষে আরতি পাঁঞা, ত্রিভুবনে মঙ্গল চরিত্র ॥ মুগ্ি অতি 

অভাঁজন, না বুর্বো ডাহিন বাম, আকাশ ধরতে চাহে 
বাহে। অন্ধে দিব্য রত্ব বাঁছ, পর্বত না দেখো কাছে, না 
জানি কি পরিণামে হয়ে ॥ সবে এক ভরসা আছে, প্রভু 
কাহে। নাহি বাছে, গুণ গায় উত্তম অধমে। সর্ব জীকে এক 
দয়া, সবে পায় পদ ছায়া, অধিকারী নাহিক নিয়মে ॥ যে 
পুন বৈষ্ব জন, তাঁর কথা কহি শুন, অকারণে দয়া সর্বব- 
লোকে । পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, পর-উপকারে 
মানে স্থখে ॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি,দাস প্রাণ অধিকারী, ধার 
পদ প্রতি আশে আশ । অধমে হ সাধ করে, গোঁরা-গুণ গাই- 
বারে, সে ভরসা এ লোচন দাঁস ॥ ত্বার পদ পরসাদে, গাইব 
অনেক সাধে, এই মোর ভরসা অন্তর । সে ছুখানি "চরণ, 
অ্ট সিদ্ধি কারণ, হৃদয়ে থুইব নিরন্তর ॥ 

| কেদার রাগ ॥ 
জয় জয় শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াছৈতচন্দ্র জয় 



সুত্রখণ্ড ।' ৩ 

গৌরতক্তরন্দ ॥ জয় নরহরি গদাঁধর প্রাণনাথ। কৃপা করি 
কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। করুণাঁভরণ সব হেম গোরা.গাঁয় ! 
বন্দিয়া গাইব সে শতল রাঙা পায় ॥ সকল ভকত লৈঞ! 
বৈসহ আনরে। ও পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে ॥ শচীর 
দুলাল প্রভূ কর পরণাঁম। তিলেক করুণা দিঠে কর অব- 

ধান ॥ “অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞ্চি দেবশিরোমণি | যাঁর পদ- 

পরসাদে ধন্য এ ধরণী ॥ বন্দিয়া গীঁইব সে সীতার প্রাণনাথ 1 
করুণা করহ প্রভূ করে বোঁড়হাত ॥ অভিন্ন চৈতন্য সে 
ঠাকুর. অবধূত। নিত্যানন্দ রাম বন্দে! রোহিণীর সুত ॥ 
গৌরগুণ গরবে গর্গর মাতৌয়ার। বন্দিয়!"গাইব আগে চরণ 
তাহার ॥ মিশ্র পুরন্দর বন্দি বিশ্বস্তরের পিতা । শচী ঠাকু- 
রাণী বন্দে? ঠাকুরের মাতা ॥ নবদ্বীপময়ী-বন্দে বিঝ্প্রিয়, 
মা । ধার অলঙ্কার সে প্রভূর রাঁউ। প1 ॥ শ্ীপঞ্ডিত শোসাঞ্ি 

বন্দিব একমনে | ঈশ্বর মাঁধবপুরীর বন্দিরা! চরণে ॥ গোসাঞ্চি 
গোবিন্দ বন্দে? আর বক্তেশ্বর । গৌরপদ-কমলে যে মত মধু- 
কর ॥ পুরী যে পরমানন্দ আর বিষু্পুরী | গদাঁধর দাস যে 
বন্দি শিরোপরি ॥ গুপ্ত বেঝ। বন্দি হরিষ মনোরথে ॥ 
গোরাগুণ গাঁও, যদি দয়া কর চিত্তে ॥ শ্রীবাস ঠাকুর বন্দে 
আর হরিদাস। বাহ্থদন্ত মুকুন্দ চরণে করো! আশ ॥ রায় 
রামানন্দ বন্দে1 পীরিতের ঘর। পণ্তিত জগদানন্দ বন্দে! নির- 

স্তর ॥ রূপ সনাতন বন্দে পণ্ডিত দামোদর | রাঘব পণ্ডিত 
বন্দে! প্রণতি বিস্তর ॥ শ্রীরাম স্থন্দর গৌরীদান আদি 
ঘত। নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দে যতেক ভকত ॥ কুলের দেবতা 
বন্দে? শ্রীইষ্টদেবতা। ইহলোকে পরলোকে সেই সে 
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রক্ষিতা॥ তাহা! বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু। নরহরি 

দাস মোর গৌরগুণসিন্ধু ॥. গোবিন্দ মাধবঘোঁষ বাস্গঘোঁষ 
আর। ভূমে পড়ি করযুড়ি করো? নমস্কার ॥ শ্রীরৃন্দাবনদাস 

বন্দিব একচিতে । জগৎ মোহিত যাঁর ভাগবতগীতে ॥ বন্দন! 

গাইতে ভাই হইবে অনুক্ষণ। ঘরের ঠাকুর বন্দে শ্রীরঘু- 
নন্দন ॥ তাঁর পিতা বন্দে শ্রীমুকুন্দ দাস চৈতন্য-সন্মত- 
পথে নির্মল বিশ্বীস ॥ কারে! নাম জানি কারো! নাম নাহি 
জানি। সবারে বন্দিয়া সবে মোর শিরোমণি ॥ মহান্ত বন্দিব 
আর মহান্তের জন। একঠাঞ্জি বন্দি গাই সবার চরণ ॥ আগে 

পাছে বিচার কেছ না করিহ মনে । অক্ষরান্ুরোধে বন্দনা 

'নহে ক্রমে ॥ যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা! । শত পর- 

গাম করি অপরাধ মার্জনা! ॥ পৃথিবীর ভকত বন্দে অন্ত- 
রীক্ষচারী। সবার চরণে একে একে নমক্করি॥ গোরা-গুণ গাও 

মোর এই প্রতি আশ। এ লোচন দাস বলে পুর মোর আঁশ 
বড়ারি রাগ, দিশ। ॥ 

 &%& প্রীণভীর্ধ্যা নিবেদেউ নিত্বেছেউ নিজ কথা । (মুঙ্ছা) 
(কিরে কিত্বারে কি ওরে প্রাণ হয়।) আগে আশীর্বাদ 
মাগো, যত যত মহাঁভাগ, তবে সে গাইব গুণ গাথা ॥ মো 

ছার অধমাধম না জানি মহত্ব। গোরাগুণ চরিত্র কি কছিব 

মহত্ব ॥ ন! জানিয়! প্রলাপ করিয়! কিব! কাজ । উত্তম জনের 
টাই: ঠেকিলে হবে লাজ ॥ অধিকারী নহো! তবু করে! পর- 
মাদ। গোরাগুণমাঁধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥ শ্রীমুরারিগডধ 

:* অপর পুস্তকে এই স্থান হইতেই গ্রন্থারস্ত দেখা যাঁয়। 
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বেঝ। বৈসে নবদ্বীপে। নিরন্তুর থাকে গোরধচীদের সমীপে ॥ 
তাহা'র মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে। হনুমান্ বলি যশঃ- 

খ্য্মতি পৃথিবীতে ॥ সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে। 
সীতা উদ্ধারিয়! বার্তা শ্রীরাষেরে কহে ॥ বিশল্যকরণী আনি . 

লক্ষণে জীয়াঁয়। সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ সর্ব 

তত্ব জানেন. প্রভুর অন্তরীণ। গৌর-পদ-অরবিন্দে ভকত, 
প্রবীণ ॥ জন্ম হৈতে বাঁলক-চরিত্র যেব! কৈল। আদ্যোপাস্তে 
যেই রূপে প্রেম প্রচারিল ॥ “দামোদর পণ্ডিত সূর্বব পুছিল 
তাহারে । আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥ শ্লোকবন্ধে 
হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত। দামোদর সংঘাদ মুরারির মুখো- 
দিত ॥ শুনিয়া! আমার মনে বাঁড়িল পারিত। পাঁচালি প্রবন্ধে 

কহৌ গৌরাঙ্গচরিত ॥ অধিকারী নহে তবু কহে! এই 
দোষে । অবজ্ঞ! নাকর কেহ না করিহ রোষে ॥ অম্বত 

দেখিয়া কাঁরে। না লাগয়ে সাঁধে। অজ্ঞান বালক ইচ্ছা 
আকাশের চাদে ॥ গোরাঁগুণ কহিতে এছন মোর সাঁধ। 

ধছন সময়ে চাহি বৈষব-প্রসাদ ॥ বৈষ্ণব-চরণে মুঞ্ি কর. 
পরণাম। গোরাগুণ গাও মোর এই হিয়। কাম ॥ আমার 
ঠাকুর প্রভূ নরহরি দাঁস। প্রণতি বিনতি করে? পুর মোর 
আশ ॥ | | 

মারহাটি রাগ, দ্রিশা ॥ | 
(হরি রাম রাম দ্বিজচাঁদ নারে মোর প্রাণ আরে হয় ॥৬&॥ ) 

প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন। আচার্য্য গোপাঞ্রি কৈল 
গর্ভের বন্দন॥ পৃর্থীতে জনম লৈল ভ্িজগৎ নাথ । সাঙ্গো- 
পাঙ্গ যত যত পারিষদ সাথ ॥ পিতা মাতা বালক লালেন 
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যেন মতে । অন্পপ্রাশনে নাম থুইল হরষেতে ॥ বাল্যচরিত্র 
কথ! কহিব বিধান | শূন্য-চরণে শুনি “নৃপুর-নিশান ॥ পরশি 

অশুচি দেশ চলে আচন্থিতে | . আপন মায়েরে জ্ঞান কছিল 

যে মতে ॥ পুরনারীগণ কহে বুঝিতে চরিতে । তার রোলে 

নারিকেল আনিল! ত্বরিতে ॥ কুক,র শাবক লৈঞা খেলায় 

ঠাকৃর। দেখিয়! সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ বালকের সঙ্গে 
খেলা! খেলে রাজপথে | গুপ্তবেঝ! পরকাশ দেখিল যে মতে ॥ 

বালক সহুতে হরিসঙ্ীর্তনে মৃত্য । দেখিয়া সকল লোক 

আনন্দিতচিভ ॥ হতে খড়ি দিলেন যে মতে তার বাপ ॥ যা! 

শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল তাপ॥ তবে ত কহিব কথা শুন সাঁব- 

ধানে ॥ খেলে বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ সনে ॥ ইন্দ্র উপেকন্দর 
যেন ছুই সহোদর। কহিব তাহার কথা শুনিবে উত্তর। 
বিশ্বরূপ সন্্যাস করিল যেন মতে । বিশ্বস্তর পিতা মাতা 

প্রবোধে কথাঁতে ॥ তবেত কহিব বিশ্বন্তরের চরিত | বালক 

সহিতে খেলা! থেলে বিপরীত ॥ নকল বালক মেলি জাহ্ু- 

বীর জলে । বালুকাঁয় পক্ষিপদ চিহ্ন দেখি বোলে ॥ দেখিয়। 

তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন। ঘরেরে আনিয়া কৈল তর্জন 
গর্জন ॥ স্বপনে তাহারে কৃপা কৈল যেন মতে । কহিব সকল 
কথা শুন এক চিতে ॥ কর্ণবেধ চূড়াকন্দ আর উপবীত। 
কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত ॥ বাল্য সমাধান এই 
যৌবন প্রবেশ । দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ ॥ 
গুরুস্থানে পড়িলেন সতীর্্যের সনে । বঙ্গজের কথায় পরি- 

হাসয়ে যেমনে ॥ মায়ে আজ! দিলা একাদশী করিবারে। 

অনেক প্রকাশ কথা কহিব সেকালে ॥ হেনই সময়ে জগন্নাথ »ঁ 
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পরলোক । কান্দয়ে যেমনে প্রভূ পাঁঞ। পিতৃশোক ॥ তবেত 
কহিব কথা অপরূপ আর। বিবাহ করিল! প্রভূ আনন্দ 

অপার ॥ গঙ্গীসন্দর্শনে আর যে হৈল রহস্ত। সাবধানে শুন 
ইহ! কহিব অবশ্য ॥ পুর্ববদেশ গমন কহিব'ভাল মতে । লক্ষ্মী- 
সর্গ আরোহণ হৈল যেন মতে ॥ দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ 
করিলা | শিষ্যে বিদ্যা দান দিয়। গয়ারে চলিল1 ॥ প্রত্যেকে 

কহিব'ইহা শুন সর্বজন। অনেক আনন্দ পাবে না ছাড় 
যতন ॥ দেশ-আঁগমন কথ! কহিব বিশেষ প্রেম প্রকাশয়ে 

নিরন্তর রসাবেশ ॥ মধ্যখণ্ড কথ! ভাই "অনেক আনন্দ । 
শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অখণ্ড ॥ ভক্তসন্দর্শন কথ, 

প্রেমের প্রকাশ । কহিবাঁর আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥ মধ্য- 
খণ্ড কথা ভাই নদীয়! বিহার । অমিয়ার ধারা যেন প্রেমের 
প্রচার ॥ অতি অপরূপ কথা প্রকাশিল। প্রভূ । চারি, যুগে 
ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ হেন অদভূত কথ। ভক্তি পর- 

চার। কহিব মধ্যমথণ্ডে নদীয়াঁবিহার ॥ সকল ভকত মেলি 

আইল! যেনমতে । প্রত্যেকে কহিব ইহা যে জানি কহিতে ॥ 
প্রথমে কহিব শচী পাইল প্রেম দান। পথেতে যেমতে শুনে 
বংশীর নিস্বান ॥ প্রেমায় বিহ্বল হৈল। ভাবের আবেশে 

আঁচম্থিতে দেববাণী উঠিল আকাশে ॥ মুরারিকে কৃপা কৈল, 
বরাহ আবেশে । ব্রহ্ধা আদি দেব দেখে আপন আবেশে । 

শুরান্বর ব্রন্মচারী 'প্রেম পাইল তবে। কহিব সকল কথ! 
শুন অর্ববভাঁবে ॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে। প্রেমায় 
বিহ্বল হঞা দিবানিশি কান্দে ॥। একে একে দিল সর্ববজনে; 
প্রেম দান। কহিব যেমত কথা যেমত বিধান. ॥ ভক্তকে 
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প্রসাদ আতভ্রবীজ আরোপণ । যা শুনিলে সর্বজনের দ্ধ! 

ঘুচে মন॥ অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়ে । জ্ঞানগম্য 
যাঁহ! প্রন্ছু বুঝায় সবায়ে ॥ তবেত কহিব কথা অপূর্ব কথন । 
যেমতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন ॥ হরিদাস প্রন্ভু সনে মিলয়ে 
যেমনে । অদ্বৈত'আচাধ্য-নিত্যানন্দের মিলনে ॥ যেন মতে 
জগাই মাধাই নিস্তারিল। পিতা৷ পুরে ব্রাহ্মণেরে যেন কৃপা 
কৈল ॥ শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেন মতে । আচন্িতে 

খেদ উঠে ব্রা্ষণ চরিতে ॥ যেই মতে জাহ্বীতে দ্রিল প্রভু 

ঝাঁপ। যা! শুনিলে তিন লোকে লাগে হিয়া-কাপ ॥ ভবে 
আর অপরূপ শুনিবে বিধানে । দেবালয় মাজ্জন। প্রভু 
করিলা যেমনে ॥ শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ । কুষ্ঠ- 

ব্যাধি নিস্তারিল এ বড় কৌতুক ॥ বলরাম-আবেশ কথা 
কহিব বিশেষ । ঘ! শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ ॥ শ্রীচন্দ্র- 

শেখরাচার্যের বাড়ীতে প্রকাশ । প্রেম পরকাঁশে ছাঁয় এ 

ভূমি আকাশ ॥ অনেক রহস্য কথা কহিব' তাহাতে । বৈরাগ্য 
অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেন মতে ॥ শ্ীকেশব ভাঁরতীর নদীয়া 
নগরে । সন্াস করিব বলি উল্লাস অন্তরে ॥ যেন মতে সব 
ভক্তগণের বিলাপ । .শচী বিষ্ুপ্রিয়া শোক সাগরে দিল 
ঝাঁপ ॥ সন্স্যাস আশয়ে. নবদ্বীপ ছাড়ি যায়। সন্গ্যাস করিল 
প্রভূ ভারতী সহায় ॥ কহিব সম্যক কথ! যত বিবরণ। 
আচার্য প্রভুর ঘর গেল! যেন মন ॥ সবা সন্দর্শনে আর যে 

হইল কথা! । সবা' প্রবোধিয়! প্রভূ যাত্রা! কৈল তথ! ॥ পুরু- 
যোত্তম দেখিবারে চলিল! যেমতে । কহিব'রহস্য কথা গ্রাম 

রেমুণাতে ॥ ক্রমে ভ্রমে কহিব সে পথের চরিত। যাহা 
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শুনি সর্বলোক পাইবে পিরিত॥ ঘাঁজপুর যাইতে প্রভুর যে 
হৈল রহস্য । একাজ নগর কথা কহিব অবশ্য ॥ জগন্নীথ সন্দ- 

শন হৈল যেন মতে। সার্বভৌম প্রকাশ শুনিবে এক 
চিল্ত ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার । শেষ খণ্ড কথ! 
আছে কহিব তাহার ॥ মধ্যখণ্ড সায় পুথি প্রেমার প্রকাশ । 
আনন্দ হৃদয়ে কহে এলোচন দাস ॥ 

ধাঁনসী রাগ, তরজ। ছন্দ, প্রলাপ ॥ 

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আপনি অবনি অব- 
তাঁর। অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবী সোহাগ রে, শ্রীপদ 

যাহার অলঙ্কার ॥ ত্রিজগত প্রদীপ, নরদ্বীপেরে উদয় কৈল, 
করুণা-কিরণ পরকধশে | অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াশী 
ছিল, ধাঁওল প্রেম প্রতি আশে ॥ মধুময় কমলফুলে, ষট্পদ 
ভ্রমর বোলে, যেন চাঁদ চকোরের মেলি। বরিষার মেঘ্ব 
দেখি, চাতক ফুকারে যেন, পিউ পিউ ডাকে মাতিয়ালি $ 

নাঁচয়ে ভাবকভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা, হুঙ্কার গর্জন 

|পিংহনাদে। অপনের ধন যেন, হারাঞা পাইঞা হেন, অনুগত 

আরতিয়া কাদে ॥ বনের হাতিয়ী যেন, বন-দাবাঁলনে পুড়ি, 
অমিয় সায়রে দিল ঝাঁপ । এছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল 
সঙ্গে, পাশরল পুরুষের তাপ ॥ ভাালি রে ঠাকুর বলে, কেহ 
মালসাট মারে, প্রেমানন্দে আপনা পাশরে। যে প্রেম 
লক্ষী মাগে, করফুড়ি অনুরাগে, অবিচারে বিলায় সভারে ॥ 

কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা, কিনা রস প্রেমার 
মাধুরী । শেষ বলিয়ে যারে, শিরে সব সংসারে, সে আজ 

নিতাই নাম ধরি॥ প্রেমরদে গর গর, ন! চিনে আপনা পর, 
৭ 
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সভারে বুঝায় এই কথা । পদতল তালভরে, ধরণী টলমল 
করে, যেন ময়মত্ত হাতি মাতা ॥ আর অপরূপ শুন, মহেশ 
অদ্বৈত নাম, যাঁর গুণগাঁনে অগেয়ান। চৈতন্য ঠাকুর সনে, 
প্রেমরস-আলাপনে, পাশরিল এ যোগ গেয়ান ॥ রসিক, স্গর 
সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে, সভারে বুঝায় অবিরোঁধে। এ ছুই 
ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি, যা লাগি উদয়ে গোরা্টাদে ॥ 
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বলে, সভে করে প্রেম 

প্রতি আশ ব্রহ্মার ছুল্লভ প্রেম, সভে অভিলাধী ইহা, হাসি 
কহে এ লোঁচন দাস ॥ 

দিশ! বড়ারি রাগ ॥ 

(হয় রে হয়, মূচ্ছা )॥ গোরার নেছনি লঞ। মরি, 

রূপের গুণের বালাই লইয়া। আবেশে বিলাইল প্রেম 
জগৎ ভরিয়! ॥ 

গ্রন্থারস্ত। 
জয় জয় প্্রীকষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় জয় অদ্বৈত 

আচার্য স্থখানন্দ ॥ গদাধর পণ্ডিত জয়,জয় নরহরি। জয় জয় 
শ্রীনিবাস ভক্তি অধিকারী ॥ চৈতন্য গোসাঞ্চি যত প্রিয়ভক্ত- 

গণ। সভার চরণ হুদে করিয়া 'বন্দন ॥ কহিব চৈতন্য-কথ। 
শুন সাবধানে | দামোদর পণ্ডিত পুছিল। গুপ্তস্থানে ॥ কহ 
শুনিকি লাগি গৌরাঙ্গ অবতার। শুনিতে আনন্দ মনে 
হইয়াছে আমার ॥ কেনে শ্ঠযামবর্ণ ত্যজি হৈল! গোৌরতন্থু। 
কেন বা! কীর্তনে লোটি গায় লয় রেণু ॥ কেন বা নাঁগরবেশ 
ছাঁড়িয়। সন্ন্যাৰ ॥ কেন দেশে দেশে বুলে পাইয়া হুতাশ ॥ 
কেন কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া। ঘরে ঘরে বুলে 
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কেনে প্রেম যাঁচাইয়! ॥ কহিবা ধকল কথ! পরম নিগৃঢ় । য 
গুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ় ॥ শুনিয়! মুরাঁরি কহে শুনহ্ 

পণ্ডিত। এই সব তত্ব তোমায় করিব বিদিত ॥ সত্যযুগে 

চারি অংশ ধন শাস্ত্রে কছে। ত্রেতাতে ত্রিভাগ ধর্ম কহি যে 
তোমায়ে ॥ দ্বাপরে অর্ধেক ধন্ম কহি যে তোমারে । কলি- 
ষুগে এক অংশ ধন্মের বিচারে ৷ অধর্্ম বাট়িল ধন্ন হইল যে 

হীন। শব্দ ছুটিল বর্ণ আশ্রম বিহীন ॥ পাঁপময় ঘোর আহ্ষি- 
যার হল কলি। মজিল সকল লোক অধর বিকলি ॥ ধর্ম 
হীন দেখিয়া নারদ মহাঁমুনি। কলি তারিবাঁরে দয়া করিল। 
আপনি ॥ ভাঁবিলেন কলিসর্প গিলিল সভরে। মনে হৈল ধর্ম 
স্থাপন করিবারে॥ কৃষ্ণবিনু ধন্মন কেহ না পারে স্থাপিতে ॥ 

অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে ত্বরিতে ॥ ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের 
হয় সর্ববকাল। বেদীগম শীস্্র ইহা আছয়ে বিচার ॥ যদি কৃষ্ণ- 
দান মুগ হও সর্ববথায়। কলিতে আনিব আমি প্রভূ যছু- 

রায় ॥ দেখো আগে কলিযুগ করে কোন ধন্ম। তবে সে 

আনিব কৃষ্ণ সর্বময় ধর্ম ॥ আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে । 
অস্ত্র পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ 

নারদাঁদি মুনি। পৃথিবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী ॥ দ্বার- 
কায় আর যত ছিল যছ্ুবংশে । পুথিবী জনম লইল নিজ নিজ 
অংশে ॥ কহিব সকল কথা শুন সাবধানে | পৃথিবীতে জনম 

লইল যেন মনে ॥' স্ব অবতার সার. গোরা-অবতার। এমন 
কৃরুণ। কভু নাহি হয়ে আর ॥ পর দুঃখে দুঃখিত নারদ মহাঁ- 

মুনি। কৃষ্ণের সে মনঃ কথ! দিবস রজনি ॥ কৃষ্ণরথা লোভে 
বুলে সংসার ভ্রমিয়া। ন। শুনিল কৃষ্ণ নাম সংসার চাহিয়া ॥ 



১২ চৈতন্য-মঙ্গল। 

কষ্ণরসে গদ গদ আধ আধ ভাঁষ। ক্ষর্ণেকে রোদন ক্ষণে 
অট্ট অট্ট হাস ॥ বীণ! সনে গুণ গায় ঝরে আঁখি নীর | কৃষ্ঃ 
রসাবেশ মুনির অন্তর বাহির ॥ এছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়া- 
ইয়া । না শুনিল কৃষ্ণনাম জগৎ বেড়াইয়া ॥ অন্তর দুঃখিত 
মুনি বিস্মিত হিয়ায়। লোক নিস্তারণ হেতু ন। দেখি উপায় ॥ 
দংশিল সকল লোৌকে কলিকাঁল সর্পে। নিরন্তর দগধ মুগধ 
মাঁয়া-দর্পে ॥ শিশ্সোদর পরায়ণ জগৎ ভরিয়।। মুচ্ছিত সকল 
লোক কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভি-* 

মানে। নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া অমিয়া সেচনে ॥ এআমি আমার: 
বলি মরে অকারণে । কেআপনি কে আপনা কিছুই ন। 
জানে ॥ এছন লৌকের ছঃখ দেখি মহাযুনি। অন্তরে চিস্তিত 

হঞ1। মনে মনে গণি ॥ ঘোরকলি যুগে লোক না দেখি 

নিস্তার । ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল! দ্বারকার দ্বার ॥ দ্ারকার 
ঠাঁকুরদেব দেব শিরোমণি । সত্যভাম। গৃহে স্ৃখে বঞ্চিয়! 
রজনি ॥ প্রভাতে উঠিয়া কৈল.যে বিধি উচিত। রুক্মিণীর 
ঘর যাব করিল! ইঙ্গিত ॥ বুঝিয়! রুক্মিণী দেবী আপন! 
মঙ্গল । ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ গৃহ সন্মার্জন 
করে অঙ্গের স্তবেশ | নানাবিধ বাদ্য বাঁজে আনন্দ অশেষ ॥ 
স্থমঙ্গল পূর্ণঘট ঘৃত বাতি জলে। প্রতু-শুভ আগমন হইল 
হেন-কালে ॥ মিত্ররৃন্দ। নগনজিতা স্থশীল! স্বল।। প্রভু নির্মগ্তন 
করে আনন্দে বিহ্বলা ॥ স্থবাসিত গন্ধ জল প্রভু কাছে 
আনি । পাদ প্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্সিণী ॥ আপন সম্পদ 
পদ ধরি নিজ বুকে । অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই স্থুখে ॥ 
ইদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে রুক্সিণী। বিম্মিত হইয়! কিছু 
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পুছে চক্রপাণি॥ কান্দনার হেতু কিছুনা বুঝি তোমার। 
কি লাগি কান্দ হ দেবি! কহ সমাঁচার ॥ তুমি প্রাপাধিকা 

মোর জগজনে জানি। তোমার অধিক কেবা কহ ত 
আপনি ॥ কিবা অবজ্ঞাঁয় তোমার আজ্ঞা না পালিল। 

স্বরূপে কহনা৷ দেবি !কি দোষ করিল ॥ একমাত্র পুরুবে যে 
পরিহাস.কৈল। আজিহ তোমার চিত্তে সে কথা আছিল ॥ 
কত পরণতি কৈল বিনয় করিয়া ততভুন! ঘুঁচিল তোর 
এ পাশান হিয়া ॥ এছন নিষ্ঠ,র বাণী গ্রভুমুখে, শুনি। 
সরস সরোষে কিছু কহয়ে রুক্সিণী ॥ অন্তর কঠিন মোর কভু 
নহে আন। এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রাণ ॥ তোর; 

পদ-অরবিন্দ তোমাতে অধিক | আজিহ না চাঁয় শিব পিবই', 
মাধ্বীক ॥ জগতে যতেক দেখ তোর স্থগোচর । এক 

নাজানহ পদ প্রেমার উত্তর ॥ বদি,রাঁধা ভাব হদে.কর 
আরোঁপণ । তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ ॥ 

এ বোল শুনিয়! গ্রভূ হিয়া চমত্কার । কি বৈলে কি বৈলে 
[দেবি ! কহ আর বার ॥ ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি ॥ 
দছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি ॥ এ হেন ছুল্লভ 
কথ! শনি মোর হিয়া। বায়ে আরতি কিছু বিস্ময় 

পাইয়া ॥ হেন কি আছয়ে ছুল্লভ ত্রিজগতে। আশ্চর্ধ্য 
[ানয়ে যাহা কহিতে শুনিতে । তোর মুখে" শুনি মোর 
মাগোচরে আছে। আনন্দে আমার মন কি জানি করিছে। 
টহ কহ কহ দেবি! এহেন বিশ্বাস। চরণ মহিমা কহে এ 
চন দাস॥ 

| ধানসী রাগ, দীর্ঘ ছন্দ ॥ 
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বলে দেবী রুক্সিণী, শুন প্রভূ গুণমণি, চিত্তে কিছু না 
*করিহ আন । যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান 
তুমি,আর ঘত সব তুমি জান॥ তোমার পদকমলে,কি আঁছে 
কতেক বলে, ভালে না জানহ তুমি ইহা। এ পদআমার্ ঘরে, 
ছাঁড়ি যাবে অন্যতরে, তা লাগি'কান্দয়ে মোর হিয়া ॥ এ পদ 
পদ্ম-গন্ধে, যায়ে যেই দিগ্অন্তে, মে দিক্ ছাঁড়ুয়ে জরা 
স্ৃভ্যু | পদ-মকরন্দ-পানে, জিয়ে যেই যেই জনে, তারে কিব। 
দিবা নিশি খতু ॥ পাঁদ পদ্ম মগ্ন রাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে, 

তার পদ পাই পুণ্যভাগ্যে। কান্দিয়া কহয়ে কথা, যত আছে 
মুনে ব্যথা, সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে ॥ তুমি সভার ঠাকুর, 
তোমার ঠাকুর আর, কে আছয়ে সকল সংসারে | যাঁর পদ 
অনুরাঁগে, এ সব আত্বাদ পাবে, এই প্রভূ নিবেদিল তোরে॥ 
রাধা মাত্র জানে ইহা,ও রস গীরিতি পঞা যত স্থখ যতেক 
সোহাগ । ভকত্ বিস্ময় গুণে, যেই কথা রাত্রি দিনে, কি ন! 
রস প্রেম অনুরাগ ॥ ব্রহ্মা আদি দেবা দেবী, লখিমি চরণ 

সেবি, সে পুন আপন. অনুরাগে । করকমল কমলা, অতি 

আরতি বিকুল!, লক্ষ্মী যেই পদ সেবা! মাগে। সে পুন হৃদয়ে 
রহি, সভায়ে সৃতয়ে নাহি, বদনে বদন বহু রমা! এ পদ 
মাধুরীআশে, সেহ তাহা নাহি বাসে, কেবা কু চরণ- 
মহিম। ॥ লখিমী আপন স্্থ, সে চাহে কাঁতর মুখ, হেন পদ 
পরসাদ প্রেম ।“রাধা মাত্র ইহা জানে, যে ভুঙঞ্জিল বৃন্দাবনে, 
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥ যে পুন জগতে বান্ধা, তার 
গুণে তুমি বান্ধা, আজিহ ন1 ছাড় হিয়া জাপ। রাধা নাঁম 

/লৈতে আঁখি, ছল ছল করে দেখি, হেন. পদে প্রেম 'অনু- & 
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তাঁপ॥ এ পদ আমার ঘরে,' উল্লসিত অন্তরে, কান্দে পুন 

বিচ্ছেদের উরে । তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপক্কজ যোর, 

অনুভব করয়েবিচারে॥ তুমি যাহার ধেয়াঁন, তুমি যাঁর সমাধি- 
জ্ঞান, ভূমি মাত্র সর্বত্র সভায়ে। এ হেন'তোমার দাঁস, 

তুয়৷ দেহে করে আশ, এই অপরূপ বড় মোহে ॥ যে দেহে 
লখিমী দাসী, সেহো৷ ভাব বিলাসি, এছন * তোমার ঠাকু- 
রালি। ঠাকুর হইয়া পুন, তার.ভাঁব নাহিন্গুণ, অবিচারে 
দেহ তারে স্থলী ॥ পদ-মকরন্দ্-রসে, যে ভূঞ্জয়ে অভিলাঁষে, 

অক্ষয় অব্যয় সে ভাগার। কিবা রাঁশী লখিমিনী, আপনাকে 
ধন্য মনি, বিনি সেবা পরবশ তাঁর ॥ সাঁলোক্যাদি মুক্তি 

চারি, তাঁর পাঁছে অনুসারী, নাহি চাহেন নয়নের কোথে। 
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তারে বাসে, বৈকুণ্ঠীদি 
তুচ্ছ করি মাঁনে ॥ কর ফুড়িবল পু, ও পদ-কমল মনু, 
মধুকর করি দেহ বর। এ পদ বিচ্ছেদ ডোরে,এ পাপ পরাণ 

ঝুরে, কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ পদ-অরবিন্দ গুণ রুন্ষিণী 
কহিল শুন, কেবল পরম পরকাশি। তাহে সে প্রভুর দয়া, 
খলবল করে হিয়া, গুণগায় এ লোঁচন দাস ॥% 

ধাঁনসী রাগ ॥ 

(ওকি আরে আরে হয়। মুঙ্ছা )॥ 

হেন অপরূপ কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম, আর গুণ শুন গৌর! 
গুণ গাথা ॥ ফ্রু॥ শুনিয়া! রুক্মিণী বাণী অন্তর উল্লাসে । অরুণ 
কমল আখি করুণ জলে ভাঁসে॥ অঙ্গ হেলাইয়া পু 
হুতাশেতে বোলে । সিংহাসনে বসিয়। রুক্মিণী করি. কোলে ॥ 

চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহারে। উথলিল প্রেমসিন্ধু 
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অমিয়! হিল্লোলে॥ হেন অদভূত কথ কভু নাহি শুনি। ভুক্জিয়! 

প্রেমার স্ত্খ রৃহিবা আপনি ॥ হেন কালে নারদ আইল 
আচম্িতে । বয়ান বিরস মুনির অন্তর চি্তিতে ॥ উঠিয়। 

সম্্রমে দেবী পাদ্য অর্ধ্য দিয়া। বসিতে আসন দিল,কুশল 
পুছিয়া ॥ ঠাকুর উঠিয়! কৈল নিবিড় আল্লেষে। সরস সম্পদ্ 
কথায় নারদ সম্ভাষে ॥ অনুরাগে রাঙা ছুই আখি ছল ছল। 

গদ গদ ভাষ নি করে টলমল ॥ অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাঁসে 
প্রেম নীরে । কহিবাঁরে চাহে কিছু কহিতে. না পারে ॥ 

প্রভূ স্ধাইল মুনি কহ স্থুনিশ্চিত | এহেন ছুর্ববল কেনে 

অন্তরে চিন্তিত ॥ তুমি মোর প্রাণাধিক মুঞ্জি তোর প্রাণ। 
তোমারে দুঃখিত দেখি হৈলু অগেয়ান ॥ নারদ কহয়ে প্রভু 
কি কহিব আমি । তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বব-অন্তর্যামী ॥ তোর 
গুণগানে মোর অমিয়া আহার । তোর গুণ লোভে বুলে! 
সকল সংসার ॥ কৃষ্চনাম না শুনিল সংসাঁর ভ্রমিয়া।। নিজ মদে 

মত্ত লোক তোম। পাশরিয়। ॥ অহঙ্কারে মুগধ মুচ্ছিত সর্বৰ 

লোক । কৃষ্ণহীন লৌক দেখি এই মোর শোক ॥ লোকের 
নিস্তার হেতু না দেখি উপায়। এই মনঃ$কথা মন সদাই 
ধ্যেয়ায় ॥ নিবেদিল অন্তরের যত ছিল ছুঃখ। তোর পদ 
পরসাদে-আর সব স্থখ ॥ হাঁসিয়। কহেন প্রভূ শুন মহামুনি। 

পুরুবের যত কথা পাশরিল! তুমি ॥ কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা 

করিল যেন মতে । মহেশ সম্বাদ মহাপ্রসাঁদ নিমিতে ॥ আর 
অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিল । শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা 
করিল ॥ ভূঙ্জিব প্রেমার স্থখ তুঞ্জাইব লোকে । দীন ভাব 
প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ভকত জনের সঙ্গে ভকতি 
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করিয়া । নিজ প্রেম .বিলাইর.ইশ্বর হইয়! ॥ নিজ গুণ সন্কী- 
তঁনে প্রকাশ করিব। নবদ্বীপে শচীগুহে জনম লভিব ॥ গৌর 
দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু-সম । হুমেরুক্থন্দর তনু অতি মনো 

রম ॥ কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা। দেখিয়া নারদ- 
অতি আরতি বাড়িল! ॥ স্থমেরুহ্থন্দর তনু প্রেমার আবেশে । 

কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশে ॥ | 
জীরাগ, দিশ। ॥ 

অকি গৌরাঙ্গ জয় জয়। কি না মোর গৌরাঙ্গ প্রেম 

অমিয়া কিনা মৌর আরে জয় জয় ॥ গরু ॥ দেখিয়! নারদ মুনি 

হরিষ হিয়ায়। বরিষয়ে আঁখি-নীর সহত্রধারায় ॥ কোটি-ইন্দু 
সম জ্যোতি কোটি রবিতেজে। কোটি কাম জিনি, লীলা 
গৌরবর রাঁজে ॥ ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না! পারি। 

আঁখি মুদি কীপে রহে মুনি থর হরি ॥ তেজ সন্বরিয় প্রভু. 

নারদে নেহারে। অবশ নারদ দেখি ভাকে উচ্চস্বরে ॥ 

সন্বিৎ পাইল। মুনি সেরূপ ধেয়ানে । পুন দরশন লাগি পিয়াশ 

নয়ানে ॥ ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ। অব্যাহতি গতি 
তোর সর্বত্র সোহাগ ॥ ঘোষণা করহ শিব ব্রহ্মা আদি! 

লোকে । গৌর অবতার মোর হবে কলিযুগে ॥ গুণ সন্থীর্ভন 1 
নাম প্রকাশ করিব। নিজ ভক্তি প্রেমরস স্থখ প্রচারিব ॥ 

শত শত শাখা ভক্তিপথে নাহি সীমা । একমুখ হউক লোক 
প্রচারিব প্রেম! ॥ নিজ নিজ ভক্তজন আর পারিষদ | পৃথিবী 
নম গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥ এছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া 
রা | খণ্ডিল সকল ছুঃখ পদ পরসাদ ॥ চলিল। নারদ .মুৰি 

ণা বাজাইয়া। এই মনঃকথা রসে পরবশ হঞ্চা ॥ কি 
[ ৩ 
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দেখিল অপরূপ গোরা রূপ ঠাম। কি দেখিল সকরুণ অরুণ 
নয়ান ॥ কি দেখিল অমিয় অধিক পরকাঁশ। কি দেখিলাম 
রীমুখের মধুরিম হাঁস ॥ যত যত অবতার সভা! হেতে দাঁর। 
কতু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥ সফল জনম দিন 
সফল নয়ান। কি দেখিন্ু গৌর দেহ প্রসন্ন বয়ান ॥ এহেন 
করুণাঁনিধি কভু নাহি দেখি । পাশরিতে নারি হিয়া চিয়া- 
ইল আখি ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পে নৈম্ষি 
অরণ্যে দেখা উদ্ধব সহিতে ॥. উদ্ধব সং্রমে উঠি পাঁদ্য অর্ধ্য 

দিয়া। দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ শুভদ্িন হেন মানে 
আপনাকে ধন্য । শুভক্ষণে আইলু আমি নৈমিষ অরণ্য ॥ 
নারদ তুলিয়! কৈল দূ আলিঙ্গন। ছুম্বন করিয়া লৈল মস্ত- 

কের ভ্রাণ॥ উদ্ধব আনিয়। দ্রিল আসন বসিতে | নিজ মনঃ- 
কথা৷ কহে হাসিতে হাসিতে ॥ সফল জনম মোর দিন সত- 
স্তর। এক নিবেদিউ চির বেদনা অন্তর ॥ পুরুবেত ব্যাস 
এই নৈমিষ অরপ্যে। বেদ বিচারিয়! জাড্য না ঘুচিল মনে ॥ 
পদ পরসাদে কথ! নিগুঢ় শুনিল। লোক নিস্তারণ হেতু 
ভাগবত কৈল ॥ তুমি মাত্র তত্ববেতা গ্রতুতত্ব জান । বুঝিয়। 
ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান॥ কলিফুগে লোকের নিস্তার কৈল 
মনে । পাপারৃত অন্ধ লোক হৃদয় নয়ানে ॥ সত্য ভ্রেত 
দ্বাপরে লোকের ধর্ম জানি। ঘোর কলিযুগে আর নাহি 
পাঁগ বিনি॥ দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ। তোমার 
অধিক আর দয়াবস্ত কেহ ॥ হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তরে 
উল্লান। ভাল হুধাইলে হে উদ্ধব হরিদাস ॥ পরম নিগৃঢ় 
কথা কহি তোর সনে। এছন আছিল শোক বড় মোৰ 
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মনে । এখনে জানিল মুখ্রিং কলিষুগ ধন্য । কলি লোক 
বহি ধন্য নাহি.আর অন্য ॥ সত্য আদি যুগধর্ম্ম আঁচার কন্িন। 
কলিষুগ ধন্ম হরিনম পরবীণ 1 নাম গুণ সংঙ্কীর্তনে মুক্তবন্ধ 
হঞ1। নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়! ॥ আর অপরূপ কথা 
শুন সাবধানে 1 দ্বারকায় দেখিলাম আপন নয়ানে। এই 
কথ। রসে প্রভু কুক্সিণীর সাথে । নিজ প্রেম বিলানিব কন্পি 

হেন চিতে 1 সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে । অন্তর 
চিন্তিত মুগ গেলু হেন কালে ॥ ছুঃখিত দেখিয়া প্রভূ 

পুছিল আমারে । এছেন মুর্তি কেনে দেখিয়ে তোমারে ॥ 
এই মন্ঃকথা মুক্তি, কৃহিলি পদ পাঁঞা। প্রসন্ন বদন প্রভু 
কহিল হাসিয়া ॥ রুক্মিণী কহিল পদ প্রেমার মহিমা । শুনিয়! 

বিহ্বল প্রভু আরতি গরিমা ॥ ভুঞ্জিব প্রেমার স্থখ ভুঞ্জাইব 
লোকে | দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ঘোর কলিষুগ 

পাপময় ধর্মহীন । লোক বুঝাবার তরে হইব যে দীন ॥ 
প্রেমময় গৌর দীর্ঘ স্বরণ তন্ু। বিশাল হৃদয়ে বাহুযুগ সম 
জানু ॥ কহিতে কহিতে প্রভু গৌর তনু হৈলা। নিজ প্রেম 
বিলসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ যে দেখিল যে শুনিল কহিল 
তোমারে । ঘোষণ। দ্বারে যাব সকল সংসারে ॥ পুথিবী 
জনম গিয়! প্রেমভক্তি লোভে” হেন অপরূপ প্রভু হবে 
কলিষুগে 1 শুনিয়! নারদবাণী উদ্ধব বিকল। চরণে ধরিয়া 
কান্দে আঁনন্দে বিহ্বল ॥ হেন অদভূত কথা কছিলে আমারে । 
জীব সঞ্চারিলে যেন নিজীৰ শরীরে ॥ যুড়াইল দেহ মোর 
তোমার সম্ভাষে। চলিলা নারদ বীণ1 বাজাঁযয়া উল্লাসে ॥ 
জৈমিনি ভারতে নারদ উদ্ধব সম্বাদ। শুনিয়া লোচন দাসের 
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আনন্দ উন্মাদ ॥ আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়। 

বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ 

ভাঁটিয়ারি রাগ, দিশ1॥ 

মোর প্রাণ গোরাটাদ নারে হয় ॥ 
চলিল] নারদ মুনি বীণ! গায় গুণ। গুনিয়! বিহ্বল হিয়! 

পড়ে পড়ে পুনঃ পুনঃ ॥ ক্ষণে যে রোদন ক্ষণে অট অষ্ট 
হাস। কাপয়ে ত ক্ষণে ক্ষণে আধ আধ ভাষ॥ ক্ষণে হুহুষ্কার 
ছাড়ে যারে মালসাট। গ্রোরা,গোরা' বলি কান্দে অন্তরে 

উল্লান ॥ পাশরিতে নারে গোরার স্থমধুর প্রেম। অঙ্গ ঝল 

মল তেজ দ্িনকর যেন॥ চলিতে না পারে প্রেম অন্তর 

উল্লাম। আঁখির নিমিখে গেল৷ শিবে কৈলাশ ॥” মহেশ 

দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ । কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া 

প্রবন্ধ ॥ এছন আনন্দ কথ! নাহি তিন লোকে । বৃন্দাবন- 
রস প্রকাঁশিল কলিষুগে ॥ যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞি 

অনস্ত। তাহ! বিলমিব কলি অধম হুরস্ত ॥ হেন অদভূত কথা 

কহিব মহেশে। শুনিয়া ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে॥ কাত্যা- 
য়নী প্রসাদ লইব পদধূলি ॥ যার পদ-পরসাঁদে হরি নাম 
বলি ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে গেল! মহেশের দ্বার । সম্ত্রমে উঠিলা 
দেখি নন্দী মহাকাল ॥ পরণাঁম করি নন্দী গেল! অভ্যন্তরে 

পার্ববতী মহেশ যথ! নিজ অন্তঃপুরে ॥ জানাইলা ছ্বারেতে 
নারদ আগমন । আনন্দ হৃদয়ে দৌহে চলিল। তখন ॥ নারদ 

_ দেখিয়া হাসি সন্তাষে ঠাকুর । চরণে পড়িল মুনি ভক্ত স্চ 
তুর ॥ মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্তবমহিমা। নারদ গৌরব 
করে প্রকীশিয়। প্রেম! ॥ গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরে সন্তোষে 
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চরণে ধরিয়া মুনি দেবীকে সন্ভাষে ॥ করে ধরি লঞা গেলা 
নারদ তপোঁধনে ৷ গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে ॥ পুত্র- 
ন্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী। কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় 
মহামুনি ॥ চতুর্দশ ভূবনের তুমি. তত্ব জান। আজি কোথা 
হেতে তোমার শুভ আগমন॥ নারদ কহয়ে শুন অদভভূত 

কথা । জগৎ নিস্তীর হেতু তুমি পিতা মাতা ॥ পুরব রহস্থয 
কথ। পাশরিলে তুমি । চরণে ধরিয়। বলে স্মরাইব আমি॥ 
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিতে তোর স্থানে। শুনিয়! প্রসাদ 

, মোরে করিবে আপনে ॥ প্রভুরে পুরবে কিছু পুছিল উদ্ধব। 
তোর অন্তর্ধানে কিবা! পৃথিবী রহিব ॥ ভকত রহিব কিব! 
এই মহীমাঝে। শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥ 
আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ । আমি দেব গন্ধর্বৰ 
আমি সে ষক্ষ রক্ষ ॥ উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্বব জীব প্রাণ। 

আমি সর্বময় আমার কীঁহা অন্তর্ধীন॥ এছন ঠাকুর-বাঁণী 
শুনিয়! উদ্ধব। বুকে কর হানি কহে-নিজ অনুভব ॥ তুমি 

সর্বময় প্রভু আমি সর্ব জানি। তোমার অধিক তোর পদ 

। ছুই খানি ॥ যে পড়িল পদ-নখচক্দ্রিকার পাশে । আরকি 
'কহিব গুণ মুখে না আইসে ॥ 

% তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে উদ্ধববাঁক্যং ॥ 
'ত্বয়োপযুক্তঅ্রগ্গন্ধবামোহলঙ্কারভূষিতাঃ | : 
িিলোজিনো দাঁসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ইতি ॥ ২॥ 
মোর বল উচ্ছিষ্ট ভুপ্জিয়া হরিদাস। তোর মায়! জিনি 

. * ভগবন্! আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস; আপনার উপভূক্ত 
মালা, গন্ধ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার মায়াকে জয় করিব। 
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তোঁর উচ্ছিষ্টের আশ ॥ এঁছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা । 
শুনিয়া হদয়ে মৌর লাগি গেল ব্যথ]॥ এত দিন ধরি মোঁর 
পথ পরিচয় । আজিহ না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় | উচ্ছি- 
ঝর বলে হরিদাঁস নাম ধরে। প্রভু বিদ্যমানে' উচ্ছিষ্টের 
পুরস্কারে ॥ হেন মহাপ্রসাদ মুগ্জি না ভুঙঞ্জিল কভু । অন্তরে 
জানিলু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু ॥ এই মহাপ্রপাদ তুক্তিয়ে 
কোন বুদ্ধি। কেমন উপায়ে পরসন্ন হবে বিধি ॥ এই মনঃকথা 
রসে বৈকুষ্ঠেরে গেলু। লখিয়ী দেবীর সেব বহুবিধ কৈলু॥ 
পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষে বৈল। মাগ বর দিব বলি 
প্রতিজ্ঞা করিল ॥ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হিয়া প্রতি আশ হৈল। 
সেই সে কুশল-বাশী পুন দঢ়াইলু ॥ কাতর বয়ানে বৈল কর 
যোড় করি । চির দিন অন্তরে বেদনা! বড় মরি ॥ সর্বব লোক 
জানে তোর সেবক নারদ। না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট 
প্রসাদ ॥ প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ এক মুষ্টি। চরণে ধরিয়া 
বলে চাহ শুভদৃষ্টি॥ শুনিয়া লখিমী দেবী বচন বিশ্বয় | 
কহিতে লাগিল! কিছু করিয়৷ বিনয়। প্রভু আজ্ঞা নাহি কারে 
'দিবারে উচ্ছিউ। আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট ॥ 
বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া । বিলম্বে সে দ্দিতে পারি 
সঞ্চয় করিয়! ॥ এঁছন মধুর বাঁণী বলে ঠাকুরাণী। ভাল ভাল 
বৈল কাজ বুঝিয়া আপনি ॥ কত দিন রহি এক দিন বনু - 
রসে। কর পরশিয়া দেবী বসাইল পাশে ॥ হাসিয়া কহয়ে 
কথা সরস সন্ভাষে। অনুমতি না দেহ দেবি! অস্তর তরাসে॥ 
প্রণতি করিয়া বৈল নিবেদন আছে। হৃদয় তরাস দেবি! 
সঙ্কট সক্কোচে॥ সঙ্কট ঘুণ্চাহ প্রভূ রাখি নিজ দ্লাসী। চরণে 
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ধরিয়ে বোল শুন গুণরাশি ॥ লখিমী কাঁতরে কহে প্রভৃকে 
তরাস। স্থদর্শন পাঁনে চাহে সবিসম্ময় হাস ॥ কীপে চক্র স্থদ- 

শন বলে কাতর বাণী। লখিমী সঙ্কট প্রভূ আমি নাহি 

জানি ॥ লখিমী কহয়ে স্ুদর্শনের নাহি দৌষ। নারদের ঘায় 

মোর পাইল হিয়া শোন ॥ দ্বাদশ বসর মোঁর অজ্ঞাত সেবা 
কৈল। পরিতৌধ পাঁঞ। আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ মাগ বর 

দিব বলি বৈল সত্য সত্য। পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা 
নিত্য ॥ মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে । মোর শক্তি 
কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে ॥ এই কথা কৈল মোর প্রমাদ 
নিকট । রাখ নিজ দাসী প্রভূ ঘুচাহ সঙ্কট ॥. বুঝিয়া কহিল 
কথা শুনহ লখিমী ॥ বড়ই প্রমাদ কথ। কহিলে যে তুমি ॥ 
নিভৃতে সে দিহ যেন আমি. নাহি জানি । শুনিয়া সন্তোষ 
পাইল প্রভু আজ্ঞা! বাণী ॥ কত দিন বহি সেই জগজ্জননী। 
মহাপ্রসা্ মোরে ডাকি দিলেন আপনি.॥ লখিমী প্রসাদে 

মহাপ্রসাদ পাইলু। পুর্ণ মনৌরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলু ॥ 
কোটি ইন্দু সম জ্যোতি কোটি কামরূপ । কোটি দিবাকর 
তেজ হেল অপরূপ ॥ শতগুণ তেজ মহাপ্রসাদ-পরশে। 
বীণ! বাজাইয়। স্বখে আইনু কৈলাসে ॥ আমারে দেখিয়া 
প্রভু পুছিল। মহেশ। হাসিয়। কহিল আজি অপরুপ বেশ ॥ 
অতি অপরূপ তেজ দেখিয়৷ বিস্ময় । আজি কেন হৈল রূপ 
কহ না নিশ্চয় ॥ আদ্যোপান্ত যত কথা! সকল কহিল । শুনিয়া 
মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল ॥ এঁছন ছুল্লভ মহীপ্রসাদ পাইয়া । 
একেলা ভূঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥ আমা দেখিবারে 

পুন আসিয়াছ প্রেমে । এহেন ছুল্লভ ধন নাহি আন কেনে ॥ 
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শুনিয়া মহেশ বাঁণী লজ্জিত হইয়া । নমিত বয়ানে চাহে 
নখে নখ দিয়া ॥ আছে মহাপ্রসাদ বলিয়। দিল স্থখে। পাছু 
ন! গণিল প্রভূ দিল নিজ মুখে ॥ আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ 
ঠাকুর। পদতাল-ভরে মহী করে ছুর দুর ॥ প্রেম ভরে টল- 
মল স্থমের পর্বত । কম্পমানা বন্্রমতী চমক সর্বত্র ॥ 
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে । রসাঁতল যায় মহী 

মহেশের ভরে ॥ অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পুষ্ঠে । 

গ্রীবার বৈকুল্যে কুন চাহে এক দৃষ্টে ॥ বক্রত্তীবা করি ভরে 
যত দিগ্বাহ | হুহুঙ্কার নাদে ফাটে-ব্রঙ্গাণ্ড কটাহ ! মহে- 
শের ভর দেবী সহিতে না পারি । অস্তে ব্যস্তে গেলা মহাঁমহে- 

শের পুরী ॥ কাত্যায়নী স্থানে দেবী কহে কর যুড়ি। মহে- 
শের ভরে আজি প্রাণ আমি ছাড়ি ॥ প্রতিকার কর যদি 
সৃষ্টি রাখিবারে। প্রমাদ পড়িল নহে সকল সংসারে ॥ 
পৃথিবী-কাঁতিরবাণী শুনিয়! পার্বতী । সত্বরে চলিয়া গেলা 
যথ! পশুপতি ॥ পূর্ণরসাবেশে নাচে দেব দেব রাঁয়। মহেশ 
আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায় ॥ সম্মিদ বেদনে অন্তর ছুঃখিত 
হইয়!। কর্কশ হৃদয় বলে পার্বতী দেখিয়! ॥ কি বৈলে 
কি বৈলে দেবি ! হেন অবিধান। এ আবেশ ভঙ্গ মৌর মরণ- 
সমান ॥ তোম! বৈ রিপু মোর নাহি ভ্রিভুবনে। এহেন 
আনন্দ মোর ঘুঁচাইল! কেনে ॥ শুনিয়া কাতরে দেবী বোলে 
আর বার । পৃথিবী দেখহ প্রভূ সম্মুখে তোমার ॥ তোর পদ- 
তাল-ভরে যায় রসাঁতল। সৃষ্টি নষ্ট হয় তেঞ্ঞ 'বোলি কটু- 
ভর ॥ অপরাধ কৈলু দৌষ ক্ষম মহাঁশয়। হাসিয়া মহেশ 
দিলা পৃথিবী বিদাঁয়॥ পুনরপি পুছে দেবী মিনতি করিয়া । 
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এক নিবেদিউ মুঞ্রি সন্দেহ লাগিয়া ॥ কৃষ্ণের আবেশে তুমি 

নাচ প্রতিদিনে । আজি মহী রসাতল ঘায় কি কারণে ॥ 

কোটি দিবাকর তেজ কিরণ প্রচণ্ড । অতি অপরূপ তেজ না 
, ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥ আজ কেনে অপরূপ "আনন্দ তনন্ত | সবি- 

শেব কহ মোরে গড় গুণবন্ত ॥ মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ- 

কাহিশী। প্রশ্ুর রে দোরে দিণ। মহাধুনি ॥ ছুল্পভ যে 

ভ্রিজগতে কৃঝ্ে নিদেদিত | বিশোন অধরাম্ৃতি বেদে অবি- 

দিত ॥ হেন রি যাদ আমি করিল ভন্ষণ। সফল জনম 

মোর আজি শভক্ষণ ॥ নারদ প্রসাদে মহীপ্রসাদ পরশ | 
কহিল মঙ্গল কথ সম্পদ সরন ॥ শুনি সিনা? টুন কহে 
মহামাঘ| | এতদিনে জানিন তোমার যত দয়া ॥ অদ্ধ অঙ্গে 

ধর মোর সকলি কপট। কৈতব পিরিতি তোমার হইল 

প্রকট 1 এহেন দুম্নভ মহাপ্রস।দ পাইরা। একল! খাইল! 
দেব আমারে না| দিয়া ॥ হলেয় অবশ হঞ1 কোলে শুল-' 

পাণিন এ ধনের অধিকারী না হও ভবানী ॥ শুনিরা রুষিল! 
হিয়া বোলে আদ্য। শক্তি । বৈষ্বী নাম মোর করি বিবু 
ভক্তি ॥ প্রতিজ্ঞা করেছে! এই সভার ভিতরে । জানিব 

মারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥ এই মহাপ্রসাদ মুঞ্িি দিব 
জগতেরে । মোঁর প্রতিজ্ঞায় পাবে শগাল কুকুরে ॥ এঁছন 

(প্রতিজ্ঞ! কাত্যায়নী ঘবে কৈল। জানিয়া বৈকণ্ঠনাথ সত্বরে 
আইল ॥ অন্ত্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাঁম। নিবেদন. কৈল 
দেবী সজল নয়ান ॥ কাতর অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস । 
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ 

বড়াড়ি রাগ ॥ 

| ৪ এ 
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বোলে পহু লু বোলে, নহ দেবি! উত্তরৌলে, একি হয়ে 
তোর ব্যবহার । তোঁর মায়া বন্ধে অন্ধ; সকল সংসার খণ্ড». 

তেঞ্ডি স্থষ্টি আছয়ে.আমার ॥ তুমি মৌর আদ্যা শক্তি, তুমি 

 সেজানূহ ভক্তি, তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা। তোম।, বহি. 

আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি, যে করহ তোমারি সে 

কৃপা ॥ হরগৌরী-আরাধনে, সর্ববলোঁক আমা! জীনে, হরগৌরী 
মোর আত্মা তনু । তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া, 

_ ঘুচিল স্বরূপ ভেদ ভিনু॥ এঁছন প্রতিজ্ঞা-তোঁর, এহেন উচ্ছিষ্ট, 

মোর অবিরোঁধে দিব সবাকারে | মহাপ্রসাঁদের গন্ধে, সবে 

হবে মুক্তবন্ধে, ঘুচাইব নির্বন্ধ বিচারে ॥ শুনিয়। ঠাকুর-বাণী, 

পুনম কহে কাত্যায়নী, মোরে যষে দয়! আছে চিতে । অবশ্য 

উচ্ছিষ্ট দিবে, ভূঞ্জিবে সকল জীবে, অবিরোধে পাঁবে ত্রিজ- 
, গতে ॥ পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি !, প্রতিজ্ঞা। 

' পালিব. আছে কথা । পুরুব রহস্ত এই, তোমারে নিতৃতে 
কই, ঘুচিব সংসার জ্বর চিন্তা ॥ পুরুব রহস্য যত, কেহ নাহি, 

জানে তত্ব, সমুদ্র মথিল দেবগ্ৰণে ৷ মন্দার মথন দণ্ড, রজ্জু 
ফণী অনভ্ত, লোম উপজিল ঘরিষণে ॥ যে সব কলপতরু, 
যাচক যাঁচিঞ। করু, যার.যত যেই মনে বাঁসে। যেধনযে 

জনচাঁহে, সে ধন সেজনপায়ে, রিুখ না করে প্রতি,আশে ॥ 
তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর রাজে, ' শ্রীচৈতন্য অধি- 
ছিত.দেহে। সে মোর সহত্র রূপ, কেবল করুণা ভূপ, আর 
যত সম সেহ নহে ॥ যত অবতার তার, সেই সে আশ্রমাগার, 
লীলা কলা বিলাসের তরে। পৃথিবী_রহিব আমি, ত্রিজগত্- 

নাথ স্বামী, করুণ করিব পরচারে ॥ কলিষুগ সবিশেষ, 'সন্কী- 
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তন প্রকাশে, হব আমি মনুজ মূর্তি । তনু হব হেমগৌর, 
প্রতিজ্ঞা পালিব তোর, প্রচারিব পরম পিরিতি ম এ মোর 
অন্তর চ্ছিয়া, তোমারে কহিল ইহা, সন্ঘরি রাখহ নিজ মনে । 
সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, নিস্তারি লোক 
নিজ গুণে ॥ বিষু কাত্যায়নী সনে, সম্বাদ ব্রহ্মপুরাণে, উৎ-. 

কলখণ্ডেতে -পরকাঁশ । রাজ! সে প্রতাপরুদ্র, সর্ধগুণের 

সমুদ্রে, ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥ এ কথা তোমার মনে, স্মরণ 
নাহিক কেনে, হাসি হাঁসি বোলে মুনিরাজে । প্রভু আজ্ঞ। 
দিল মোরে, ঘোঁষধণ। দিবার তরে, কলিষুগ অবতার কাজে ॥ 
সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথীতে জনম গিয়া, নাম বিপর্ধ্যয় নিজ 
অংশে | যেই সব লোক নাথ, সব পারিষ্দ সাথ, জনম লভিব 
বিপ্রবংশে ॥ শুনিয়া নারদ-বাদী, উল্লসিত শুলপাণি, উল্লসিত 
দেবী কাত্যায়নী। আঁনন্দে তরিল পুরী, সবে বোলে হরি হরি, 
উঠিল আনন্দ রোল ধ্বনি ॥ উঠিল বীণার ধ্বনি, চলিলা নারদ 
মুনি, স্বর সুমধুর স্বর সঙ্গে.। অমিয়! মধুর. ধারা, শ্রবণে পুরিল 

পারা, ক্ব্রিুবন-জন মন রঞ্জে ॥ আপনা পাশরে যাইতে, 
চলিতে না৷ পারে পথে, অনুরাগে অরুণবদনে | না জানিল 

পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্দ, উপনীত .ব্রহ্মার সদনে ॥ 
দেখি ব্রহ্মা অতি ভিতে, অতি হরষিত চিতে, মুনিরে করিল 

অভ্যুর্থান। মুনি পরণাম করে, পড়িয়।-চরণ তলে, তুলি 
ব্রহ্মা কৈল আলিঙ্গন ॥ পুছিল কুশল বাণী, আগমন. বন্য 
মানি, চিরদরশন অনুরাগে । হেন লয় মোর মন, দেখি 

তোর স্থবদন, রহস্য কহিবে মহাভাঁগে ॥ তোর মুখোদিত 
বাণী, শ্রবণ অমিয়! শুনি, হিয়1 জুড়ায় কহ কহ শুনি । কৈছন 
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লোঁকের কথা, £কি না হু গুণ গাথা, কি দেখিলে কি. 

শুনিলে তুমি ॥ কথা কহে পরিপাটা, নারদের আরভটা, 
স্করিত অধরে দোলে অঙ্গ। বাম্পজল ঝরে আঁখি অরুণ 

অধর দেখি, কথারস্তে দিগুণ আনন্দ ॥ শুন অদভূত ।কথা, 

তুমি সব স্থষ্টিকর্তা, তোর বলে বুলিয়ে ব্রন্ষাণ্ড। যুগ অনুরূপ 
রূপে, যুগধন্্ন করে লোকে, কলিষুগে পাপ পরচণ্ড ॥ দ্বাপর 

শেষের লোকে, সব ছুঃখময় শোকে, দেখি মোর কলিকে' 

তরাম। রাতর হৃদয়ে মোর, গেলু পু বরাবর, শুধাইনু 
পরম সাহস ॥ কলি পাঁপময় লোকে, ণিস্তার করিব লোকে, 

কহ প্রভূ! কেমন উপায়। ত্রাঙ্ষণ সে বেদহীন, সর্বলোক 

ধন্মক্সীণ, মোর হিগ্নায় এ বড় সংশয় ॥ শুনিয়া কাতর বাণী, 

বোলে পু গুণমণি, দুর কর অন্তরের চিন্ত|। কলি লোক 

নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, অবতার করিব মো তথা ॥ 

দান ব্রত তপ ধন্ম, আর যত ঘত কর্ম, সব আরোপিব হরি- 

নামে । কলি মহ! দোম লেখ, এক মহ। গুণ দেখ, মুক্তবন্ধ 

হ'বে সন্কীরনে॥ ঘোষণ| বোলহ তুঘি, শিব ত্রহ্ম। আদি ভূমি, 

সভে জনমহ কলি পাঞা। | করুণাবিএহ আামি, জনম লভিব 
ভূমি, যুগ অনুসারে গৌর হঞা ॥. 

শুভ ছন্দ, পাহিড়া রাগ, দিশা ॥ 
জয় জয় গৌরাঙ্গটাঁদ নদিয়া উদয় কলিকালে। (মূঙ্ছা) ॥ 

নাহারে আমার প্রভুর গুণ শুন ॥ এতিন ভূবন আল কৈল 
যার গুণে। নাহারে গৌরাঙ্গচান্দের কথা শুন আরে কি 

আরে হয়,হয় ॥প্র॥ এছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি ঠাকুর] 
হুদয়ে গৌপিল প্রেম অমিয় অদ্বরে ॥ গণ্ড পুলকিত আখি ; 
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অশ্রধার! গলে । আনন্দে বিহ্বল তারে ধরি কৈলা কোলে ॥ 
বোলায় বিরিঞ্চি গুণ মহাঁমুনিবর । তোর .পরসাদে আজি 

প্রসন্ন অন্তর ॥ বিষয় বিপাকে সব মায়াঁবন্ধে অন্ধ । তোর 

পরসাদে পুন হয় মুক্তবন্ধ ॥ লোক নিস্তারণ হেতু তোর 

মাত্র চিন্ত1 | পুরুব বৃত্তান্ত কিছু কহি নিজ বার্তা ॥ সন- 
কাদি মুনি. যত আমার নন্দনে। অন্তর প্রকাঁশি কিছু 
কহিল মো স্থানে ॥ আমাকে কহিল তুমি প্রভু প্রিয়পুভ্র ৷ 

ঘেকিছু কহিয়ে তার কহ মৌরে সুত্র॥ অচিন্ত্য অব্যয় 
প্রভূ নিত্যানন্দ ব্রন্ম। সুন্মম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্বময় ধর্ম ॥ 
অনন্ত নিগুণ নিরঞ্জন নিরাকার । আঁদ্য মধ্য অন্ত বাহি 
এবাদ বিচার ॥ এছন ঠাকুর - হঞ্া, পৃথিবীতে জন্ম । অজ 

হঞ1 জন্ম লয় প্রাকৃতের ধর ॥ বৃন্দাবনে রাস কেল গোপ- 
বধূ সঙ্গে। কামিগণ যেন কাম্রসে অতি রঙ্গে ॥ কি নারী 
পুরুষ আদি এই জীবজনে। কৈছনু কেমন তার অসন্তোষ 
কেনে ॥ এছন সন্দেহ মোর হৃদয়ের শাল। তত্ব:কহ 
চতুর্দাখ ঘুচাঁহ জঞ্জাল ॥ এ্রছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল। 
শুনিয়। হৃদয়ে মোর বিস্ময় হইল ॥ অন্তর চিন্তায় মোর 

মলিন বদন। মোঁর অগোচর এই প্রভু আচরণ ॥ বেদাঁ- 
স্তের পাঁর এই কেবা৷ জানে তত্ব। আমা হেন কত. ব্রহ্মা 
আছে শত শত ॥ এই মনঃকখা আমি কহিবার বেলে। 

হংসরূপে প্রভূ আসি বৈল হেন কালে-॥ চারি শ্লোকে সমাঁ- 
ধান কহিল আমারে ৷ সেই সমাধান আমি দ্রিল তা সভারে ॥ 
সম্ভোশ পাইল সেই সব মহাশয় । পরিতোষে গেল যথা 
যাঁর মনে লয় ॥ সেই ঢতুঃশ্লোকী মোর সব রসভাঁু। তার 
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তত্ব জানে হেন নাহিক ত্রন্মাণ্ড ॥ কথে। দিন রহি ব্যাঁস 
নৈমিষ অরণ্যে । সব বিবরণ যত ভাগবতপুরাণে ॥ ন| 
থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে। জাড্য না ঘুচিল তত্ব 
পড়িল ফাঁফরে। মূচ্ছ! পাইলব্যাসদেব অরণ্য ভিতরে, ॥ জানি 
উপজিল দয় ঠাকুর অন্তরে ॥ আমাকে ডাকিয়া দিল চারি 
শ্লোক এই"। এই পরধন লঞ্গা যাহ ব্যাস ঠাই ॥ ব্যাস 
নাহি জানে মোর আচরণ তত্ব। এই শ্লেক অনুসারে 
রচ ভাগবত ॥ সেই ভাগবত" তুমি কহিও নারদে। তার 
জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে ॥ এতেক কহিয়ে তুমি শুন 
মুনিবর | যুগে যুগে ভূমি মাত্র জীবে দয়া কর॥ জীবের 
নিস্তার হেতু তুমি মহাজন । ভাগবত দিব্যশান্ত্র নাহি আর 
ধন ॥ নির্ব্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুষ । ন1 জানিয়া শাঙ্ত্- 
জ্ঞান করয়ে মুরুখ ॥ হেন ভাগবত কথা কৃষ্ণ অবতারে । 

গর্গমুনি বৈল নাম-করণের কালে ॥ এবে স্রেস্মরণ হৈল 
গর্গমুনি-বাণী | ' চারিষুগ অনুরূপ করণ কাহিনী ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তভাগবতে ॥ 
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ ।' 
শুক্লোরক্তস্তথা গীত ইদানীং কৃঞ্চতাঁং গতঃ ॥ ইতি ॥ ৩। 
সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার। ত্রিতয়ে অরুশ- 

কাস্তি যজ্ঞ নাম তার ॥ এবে কৃষ্ণ নাম এই নন্দের কুমার । 
পরিশেষে পীতবর্ণ হব-কোথা৷ আর ॥ ক্রমভঙ্গে বলি শ্লোকে 
সন্দেহ যাহার । চারি যুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার ॥ 

ভগবান প্রতিযুগে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্বে ইহার 
কু, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এখন ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩? 
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শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, চারি বর্ণ কৃহি। চারি যুগ বহি আর 

এক যুগ নাহি ॥ নহে বাবিচারি দেখ গৌর কোন যুগে ॥ 
অস্তে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে ॥ ইহার বিচার 

কিছু কহি তাহা শুন। অজ্ঞজনেরে ইহা! বুঝাব এখন ॥ 
একাদশে এই কথা কহে ভাঁগবতে । রাজা প্রশ্ন কৈল কর-. 
ভাজন মুনিতে ॥ 

1 তথাহি রাঁজোবাচ”॥ 

কম্মিন্ কালে চ ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশৈনূর্ণভিঃ। 
নান্ন। বা কেন বিধিন। পুজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥ ইতি ॥৪॥ 
কোন কালে ভগবান্ কোন বর্ণ ধরে । কি নাম তাহার 

সেই হল কোন কালে ॥ কোন কাঁলে কোন ধন্ম কেমন 
মানুষ । কোন বিধি পুজা করে কিসে বা সন্তোষ ॥ 

_. শ্রীকরভাজন উবাচ ॥ 
কৃতং ত্রেতা ঘ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেবু কেশবঃ। 
নানাতন্ত্রবিধানেন নানৈব বিধিনেজ্যতে-॥ ৫ ॥ 
কৃতে শুব্লশ্চতুর্ববাহু উঁটিলোবন্কলান্বরঃ |. 
কৃষণাজিনোপবীতাক্ষে বিভ্রদ্দগুকমণ্ডলুঃ ॥ ৬ ॥ 
মনুষ্যাস্ত তদা" শান্তা নির্রবরাঃ স্হৃদঃ সমাঁঃ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, কোন্ কালে ভগবান্ কি বর্ণ হুইয়াছিলেন 
এবং কি প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবান্কে পৃজা 
করিয্ থাকেন, তাহ! এখন সম্যক্ রূপে কীর্তন করুন ॥ ৪ ॥ 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে.কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) নানাবিধ 
তন্্রবিধানে ও নাঁনাপ্রকার বিধিদ্বারা পুঁজিত হইল থাকেন। সত্যযুগে 
5গবান্ শুরু বর্ণ, চতুভূজি, জটিল, বন্কলপ্নারী, কষ্ণচনারের উপবীত ও অক্ষধারী 

দওকমওলুপাণি হইয়্াছিলেন। তৎকালে মন্ুষ্যগণ শাস্ত, বৈরশূন্য, ুম্বদ্ ও 
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বজন্তে তপসা দেবু শমেন চ দমেন চ॥ ইতি ॥৭। 

রাঁজাকে.কহিল,মুনি শুম সাবধানে | .মত্য আদ যুগে 

লোক তররে যেমনে ॥ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হৃংস নান ধরে । 

চতুর্ববাহু তপোধন্মী জটা বাকল পরে ॥ দণ্ড কমগ্ুলু কৃষ- 
' সার শর টিরার | শান্ত নির্বেদ সম লোকের চত্িত। 

তত্র ভ্রেতায়াৎ ॥ 

ত্রেতাঁয়াং রক্তবর্ণোহসৌ। চতুর্ববাভুক্্িমেখল |, 
হিরণ্যকেশ স্্ষ্যাত্ম। ওজর চিত ॥ ৮ ॥ 

তং তদা মন্ুজ! দেবং সর্ববদেবময়ং হুরিং | 

যজন্তি বিদ্যয়! ত্রধ্য। ত্রন্িষ্ঠ] ব্রনীবাদিনত ॥ ইতি ॥.১ 

সেই প্রভু ভ্রেতাধুগে রক্ত বর্ণ ধরে । চারি বর্শ ভ্রিমেখল 

আক শ্রুব্ করে ॥ তণ্ত হাটক কেশ ?শরের উপরে | সর্ধব- 
দেবময় প্রভূ আপে যজ্ঞ করে ॥ যজুর্বেদ আতা তাঁর নাম 

ধরে যজ্ঞ । বেদ-বিধিমতে পুজা! করে ধরন্মবিচ্ত ॥ 
তথাহি দ্বাপরে ॥ 

দ্বাপরে' ভগবান্ শ্বামঃ পীতবাসা৷ নিজাঁয়ুধঃ | 
শ্ীবৎসাদিভির হৈশ্চ লক্ষৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥ 

শা সপপপীশপ পপ পপ৮০০০ | আদান 

আপি 

বাপ সপ সপ _ শা শ্্ষীতিশ 

সকলের প্রতি সম. ভাব (ছিল, শম ( অন্তরিজিয জয়) এবং 'দন * বাছেিনব 

জয় ) সম্পন্ন হইয়া তপন্তাদ্বারা ভগবানের সস্তোষ বিধান করিত ॥ ৫৭ ॥ 

* কৃষ্ণসার একরূপ মগের চ্ন্ম। 
অপিচ, ত্রেতা যুগের বিষয় এই যে, ভ্রেতাযুগে ভগব|ন্ রক্তবর্ণ, চতুতুজ, 

ত্রিমেখলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদা তমা এবং ক্রুক্ ও করব নামক যজ্ঞপাত্র 
যুক্ত ছিলেন । তখন মনুষ্যগণ, ৰেদপরায়ণ ও বেদবাদী হইয়া সর্কাদেবনয় দেব 
হরিকে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অর্চনা করিত ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ 

দ্াপর যুগের বিষয় এই. বে, দ্বাপর যুগে ভগবান স্তামবর্ণ, পীতাম্বর, 



সুত্রখণ্ড। ৩৩.. 

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং। 

যজস্তি বেদতন্তঃভ্যাং পররং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ১১1 
ইতি দ্বাপর উব্বাঁশ স্বস্তি জগদীশ্বরং | | 
.মানাতিন্ত্রবিধানেন কলাবপি: তথা শৃগু | ইতি ॥ ৯২1 + 

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান শ্রীবৎস কৌস্তভঃ 
অঙ্গে পীত পরিধান ॥ 'মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাঁজে ॥ 
ভাগ্যবান লোক উ্করে বেদ তন্ত্রে যজে ॥' এই মত প্রতিযুগে 
বুগ অবতার । যে ষুগে যে ধর্ম [লোকে করয়ে আচার ॥,সত্য. 

ত্রেতা "দ্বাপর তিন, যুগ গ্রেল।. শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণবরণ 

হুইল ॥ তিন যুগে ভিন বর্ণ ক'হা তির | সাবধান হঞা 

শুন কলির কাহিনী । 
তথাঁহি প্ীমভাগবতে ? ॥ 

কৃষ্ণবর্ণং স্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্ষদং | 

, ঘঁজ্ৈঃ সম্কীর্ভনপ্রায়র্যজস্তি হি স্মেধমঃ ॥ ইতি ॥ ১৩1 

কৃষ্ণ এই ছুই বর্ণ আছয়ে যাহাত্বে। কৃষ্ণবর্ণ তাঁর নাম 
কহে ভাঁগবতে ॥ ক্ান্তিতে অঙ্গ দ্কুষ্চ সেই শুন সর্বজন । 
গোরা গোরা বলি গাই ' এই যে.কাঁরণ ॥ সাঙ্গেংপাক্ষ অস্ত্ 

াঙগী, প্রীবৎসাঁদি নিজ চিহ্ছে চিচ্ছিত ছিলেন। চালে মহু্গণ পন্দম- 
তত্বের ভ্ঞানার্থী হইয়া! সেই মহারাজ লক্ষণান্িত তগবন্কে বেদ শু তন্ত্র মতে 
র্চন! করিয়। খাকিত। হে বীজন্! ছ্বাপর যুগে এই,গ্রকারে জগদীস্বয়কে 

নানাতন্ত্র বিধানে ও্তব করিয়া থাকে এবং কলিযুগেও সেই প্রকারে টি 

ইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১০-_-১২ ॥ * 
ভগবান্ কষ্ণবর্ণ এবং ' ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল কাস্তিতে অক্ৃষ্ঃ অর্থৃৎ 

ত বর্ণও হইয়া থাঁকেন। ইনি অঙ্গ, উপাক্রু, অস্ত্র ও পারিষদ. সহিত নিত্য- 
ক্ক। সুমেধাগণ 3 সন্ধীর্তনবনথল যজ্ঞসমূছে অর্চন! করিয়া খক্দেন ৩ 

[ ৫] 
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রর পাঁরিষদ আর্ঞ। সভার সহিত প্রভু কৈল অবতার ॥ 

'অঙ্গ বলরাম বলি-তেঞ্চ কহি সাঙ্গ । নরক তেঞ্ি 
কহি উপাঙ্গ 1 স্থদর্শন আদি অস্ত্রযত পারিষদ। সঙ্গতি আইলা 
ভে নারদ প্রহ্লাদ ॥ পূর্ব 'অবতারে আর দাস দাসী যত। 
*সাঙ্গোপারঙ্গে অবতার+নাম লৈব কত ॥. এতেকে বৈষ্ণব সব 
কহে অনুভবে । যেনাম আছিল:তথ! যেবা নাম এবে ॥ 

সামান্য স্থানুষ . ইহা'জানিব. কেমনে । কিশ্বা্স করিতে'নারে 
অধষের মনে"॥ এইত'কারণে মুনি কহিল বচন। সেই সে 

জানিব ইহা স্থমেধা যে জন ॥&, সন্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞ ধর্ম পর- 
কাশ--স্ুমেধা যে জন তাঁতে পরম উল্লাস ॥ এতেকেই ইহ! 

না মানয়ে যেই জন। চাঁরিফুগে তিন বর্ণ তাহার কারণ ॥ 
কান্তি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ ছুই হৈল এক। আর ছুই যুগ বর্ণ ইহ; 
নাহি দেখ ॥" কলি ব1 দ্বাপর ছুইফুগে এক বর্ণ ।. ছুইযুগে বর্ণ 
এক ইহার এ মর্দ্ব॥ সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত ছুই বর্ণ আছে! 
কলি দ্বাপরেতে একবর্ণ ছেল পাছে ॥ গরগমুনির বাক্য কেনে 
বল ক্রমভঙ্গ। ক্রমভর্গ নহে শুন আছে বড় রঙ্গ ॥ ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান কহিবার তরে । তিনু কাল কহে চারি যুগের 

ভিতরে ॥ সত্য জেতা বহি দ্বাপর বিদ্যমান । দ্বাপরেতে .কৃষণ 
অরতার কৃষ্ণ নাম'॥ ইদানী বলিয়া তেঞ্চে বলে গর্গমুনি | 

ভূতকাঁল ভিতরে" ভবিব্য কাল গণি ॥ ভবিষ্যত যার আছে 
ইহাতেই জানি। ভূতের ভিতরে তার ভবিষ্য প্রমাণি ॥ 
ভবিষ্যভা মধ্যে ভূত প্রমাণে,পণ্ডিত | নিশ্চয়ভ্তা আছে তাঁর 
এইত ইঙ্গিত % ॥ তথাপি, তাহাতে তথা;:শব্দ দিল যুনি। 

* অসিদ্ধে সিদ্ধবন্ির্দেশঃ পিদ্যধ্যবসায়াৎ, কিন্বা.ভাবিনি ভূতবছুপচারাঁৎ।. 
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শুরুরক্ত বলি তথা কি কাঁজ কাহিনী ॥ তথ! শবে পূর্ব উক্ত 
শুরু রক্ত ঘুখ!।* কলিযুগে গীতবর্ণ.হুব স্কুরি তথা ॥ এবে 
দ্বাপরেতে এই .কৃষ্ততাঁকে গেল। গর্গমুনি চারিযুগে তিন 

কাঁল কহিল ॥.আমার বচন যে নালয় অবজ্ঞাতে। কি কারণে 
'তথ। শব্ধ কহে ভাঁগবতে ॥ এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর 

বোঁল। কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥ আর অপ- 
রূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান। এই মাত্র ব্যাখ্যা এই পরম 
প্রমাণ ॥ এই ব্যাখ্যার আছে অপূর্ব পূর্ব্বপক্ষ । যুগ অবতার 

কৃষ্ণ এ বড় অশ্বক্য ॥ আর ফুগে অবতার অংশ কল! লিখি। 

আপনি যে ভগবান্ ভাগবত সাক্ষী ॥ 
'তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে ॥ 

' এতে চ্ংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং | 

অর্থধং যাহা পরে হইবে তাহার অবশ্ত. নিশ্চয়তা থাকিলে, সে স্থানে “হই' 

য়াছে” এবপ বলা বাইতে পারে । 'ধেমন “প্রাণতাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতেছে” 
অর্থাৎ “্যদি প্রাণ যায় সেও ভাল” এইরূপ প্রাণের আশা ছাড়িয়া ঝু| প্রাণ- 
পণে যুদ্ধে যাইতেছে। ইত্যাদি স্থানে যেমন ভাবি কার্ষের নিশ্চয় হেতু ভূত 
নির্দেশ, তজ্রপ কলিতে যে গৌর"হইবেন, তাহার নিশ্চয় করিয়াই “আসন 
এই অতীত কাঁলে ভাবি কালের ক্রিয়াকে ধরা'হইয়াছে। অথবা অন্ত রূপেও 
পর ভূত ক্রিয়ার সঙ্গতি হইতে পারে। বিরুদ্ধ ধন্দন সঞ্জবায়ে ভুয়সাং স্যাৎ 
সধন্ম্কত্বং। অর্থাৎ বিরুদ্ধ স্থলে অনেকের'মত.( ভোট্ ) গ্রাহথ হইঘা থাকে । 
সুতরাং অতীত*বর্ণ ছুইটা, ভাবী বর্ণ একটা মাত্র পীত। এজন্য তাহা (ভাবী 
হইলেও ) অতীতের দলে গণিত হইয়াছে। রাস। 

অগিচ, এই সমস্ত (পূর্ব নির্দিষ্ট দেবগণ) আদিপুরুষ ভগবানের কেহ 

অংশ কেহ বা কলা৷। কিন্তু কৃষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। শ্নোক্ষস্থ তু শব্দে রাম- 
চন্ত্রও ভগবান্। .ভগবানের অংশকল! স্বরূপ দেবগণ প্রতিযুগে দৈত্য দানবাঁি 
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ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং স্বড়য়্তি' যুগে যুগে, ॥ ইতি ॥১৪॥ 
' যুগ অবতারঞ্জ্কষ করিব কে মতে এ ধচন*্তবে কেনে, 

কহে ভাগবতে ॥ রৃন্দাবনচন্দ্র যুগ অবতার নহে। পূর্ণ পূর্ণ 
ব্রন্ম কৃষ্ণ ভাগবতে.কহে ॥ এইত কারণে তাহা কি কিছু, 

শুন। অবজ্ঞা শা কর কেহ কর অবধান ॥ | 

তথাহি শ্্ীমন্ভাগবতে ॥ 

আসন্ বর্ণান্ত্রয়োস্থস্ত গৃহতোহনুষুগ্রং তনুঃ | 
শুক্লোরক্তস্তথা গীত ইদানীং ক্ৃঞ্ণতাং গত ইতি ॥ ১৫। 
গর্গমুনি কহিল গভটর বড় বোধে । কেমনে বুঝিব ইহা! 

আমরা অবোধে ॥ বুদ্ধিমান হয় যদি জানে -ভক্তজনে | বুদ্ধি- 
মান্ যেই তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ চারি যুগে চাঁরি বর্ণ কহি- 
লেন মুনি । ভূত ভবিষ্য বর্তমান ত্রিকাল কাহিনী.॥ চারি- 
যুগে তিন কাল করিবারে চাহে । এই সব কথা৷ ব্যাস প্রাক 
শ্লোকে কহে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর'আর যুগ কলি। শ্বেত রক্ত 
গীত কৃষ্ণ চৌযুগ ভিতরি ॥ চাঁরিধুগ আছে চারি কাল হয় 
যবেশ।৷ আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ তবে স্বেকহিলে 

হয় যথাক্রম কথা । যথ। অবতারী কৃষ্ণ অনুসারে তথা ॥ 
এতেকে সে ক্রম্মভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে । তথা শব্দে ভবিষ্য 

কাঁল গর্গমুনি লেখে ॥ 'কেব! অবতাঁর আর চারি বর্ণ কার। 

কেব1 অবতারী কেমন বিচার ইহার ॥ আপনে হি ভগবান্জন্মি 
যছ্ুবংশে । পুথ্বীতে অবতার করে আর অংশে ॥ বিশেষ্য 
বিশেষণ করি বাখানহ কেনে ।.এই সে সন্দেহ ইথে দ্বিধাতে 

দ্বারা উৎপীড়িত'জনগণকে-ভিন্ন ভিন্ন মুষ্টিতে রক্ষা করিয়া! থাকেন ॥ ১৪ ॥ 
এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ৩০ পৃষ্টা লেখা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ 
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কারনে ॥ ধতেক চৌযুগ তাতে অংশ অবতার | য়্গ অনুরূপ 

শ্র্ণ ধুরে তা সভার ॥ ধন্ম সংস্থাপন অধর্পু বিনাশ নিমিত্তে । 
প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তাঁতে॥ আপনিই দ্বাপরে 
ভগবান্ হরি। অবতার শিরোমণি সভার উপরি ॥ হবে কৃষ্ণ 

তাকে গেল গর্মুনি কহে | শ্যামস্ছন্দর ফুষ্ কৃষ্ণবর্ণ নহে ॥ 

প্রতি দ্বাপরে অংশ কু 'নাম বর্ণ । তন্রপতাঁকে গেল 

এই শুন মর্ম & যেন-দ্বাপরেতে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র। কলি 
ঘাপর যুগে এ ছুই স্বতন্ত্র॥ এই ছুই যুগে একবর্ণ অবতার |. 
ব্যাসদ্রেব কহেন উদাহরণ ইহার ॥  " 

* তথাহি বুহৎসইজ্রনামস্তোত্রে ॥ 

তমারাধ্য তথা শল্তং গ্রহীষ্যামি বরং সদ । 
দ্বাপরাদে যুগে.ভত্ব। কলয়া মানবাদিযু ॥ ১৬ ॥ 
স্বাগমৈ? কল্সিতৈস্ব্* জনাঁন্ মদ্বিমুখান্ কুরু | 
মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাৎ হষ্টিরেফোভরোভরশ ॥ইতি ॥১৭। 
আর কিছু কহি শুন ভ্গবদ্গীত]। শ্রীমুখোদিত প্রভুর 

নিজ নিজ কথা ॥ 

* -তথাহি ীম্তগবদগীতায়াং ॥. 

পরিত্রাণায় সাধুনাং রিনাশায় চ ছুক্কতাং। 

আমি নিয়তকাঁল শল্তুকে আরাধন! করিয়া সেইরূপে বর লইব যে, “দ্বাপ- 
রাদি যুগে. কলারূপে মন্ুষ্যকুলে জন্মিয়া আপনি কর্পিত আগম- দ্বারা জন- 

গণকে হরিবিমুখ “করুন ও আমাকেও গুপ্ত করিয়া রাখুন। যাহাতে উত্ত- 

রোত্তর স্থষ্টি হইতে -থাকে।” তাহা না হইলে হরিপরায়ণ হইয়া সকলেই 

মুক্ত হইবে, সংসারের সৃষ্টি লৌপ গ্রাইবে। বৃহৎসহশ্রনামস্তোত্রে এইরূপ 
উক্ত আছে ॥ ১৬॥ ১৭ ॥ 

শ্রীমপ্তগবদগীতাঁতেও উক্ত আছে যে, সাধুদগের পরিত্রাণ ও প্রাপিদ্রিগের 



৩৮. চৈতন্য-মঙ্গল | 

র্ীসংহ্যাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইতি ১৮॥ 
সাধুজন পরিত্রাণ ধর্ম. সংস্থাপন । অধন্ম বিনাশ হে 

কহিল এ মন্দ ॥ যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি ।, এই 

দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি ॥ একযুগ শব্দ কহি আর মাম 

যুগে । বিশেষণ ধিশেষ্য করি বাখানহ লোকে ॥ যুগ বিশে- 

ষণ যুগ তেঞ্ঞি.বুগ বলি । এক তদ্ পর যুগ আর ষুগ কলি॥ 

যুগে যুগে চারিযুগ করি কেনে বোল৭. পুর্ণ কৃষ্ণ অবতার 
অংশ কেনে কৈল্র ॥ সে চারি যুগের কথা৷ আর ঠাই কছে। 
'তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে ॥ 

: তথাহি তনত্রৈব 4 

যদ] যদ] হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত 1 | 
অভ্যুত্ধানমধর্মস্তয তদাত্মানং স্জামঙ্ছং ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥ 

যে যে কালে যে যেুগে ধর্মের হয় হানি। . অধন্মের 
অভ্যুত্থান সে 'সে কালে জাঁনি ॥ তদ1 কালে আপনাকে করিয়ে 
স্জন। প্রতি যুগে অবতার অংশের কারণ ॥ এতেকে 

কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোঁচন কথা না, 
ঠেলিহ মোর ॥ কলিযুগে গৌর “কৃষ্ণ জান্রিয়াছি আমি । 
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইন্দে তুমি ॥ আর অপদ্ধপ শুন, 
কলিষুগ মম । আশ্রমে নিস্তারে লেক সঙ্কীর্তন ধণ্্ম ॥ দাঁন 

ব্রত তপো৷ হোম স্বাধ্যায় সংযম । বাসন! বিষয় যত এবিধি 

শিম ॥ ফলভোগ শ্রুতি শুনি সৰ মীয়াবন্ধ | নাম গু৭ 

বিনাশ করিয়া শেষে ধর্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে ২ অবতীর্ণ হইস্! থাকি।১৮ 
হে"ভাঁরত ! যখন যখন ধন্্মর গ্লান.হইবে এবং অধর্ম্বের অভ্ধ্যর্থান হইবে, 

তখনি তখনি আমি আত্মবিস্তার করিব বা অবতীর্ণ হইব ॥ ১৯ ॥ 
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মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥ কর্মসূত্রে বন্দী জীর কত্রমিতে 
'ভ্রমিতে । নিরৃতি-নাহিক কর্ম নাহি সঙ্কল্সিতে ॥ প্রলয়ের 

কালে সব কর্্ম* বন্ধ ঘুচে | হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণ কথা যবে 

পুছে ॥ হেন গুণ সন্কীর্ভন কলিষুগ ধর্শা। ঘোর পাপময় 
বোলে না জানিয়া মর্ম ॥ যুগধর্মন সন্গীর্ভন ঘুচাব কেমনে । 

কেবা ধর্ম সংস্থাপন করে প্রভূ ধিনে ॥ প্রতুর প্রতিজ্ঞা শুন 
এ বিষ্ুপুরাঁণে । প্রভু অবতাঁর হব যেই যেই কারখে ॥ 

| তথাঁহি শরীমদ্গ্নব্দগীতায়াং ॥ 

পরিত্রাণায় সাঁধৃনাঁং বিনাশায় চ ছুক্কতাং। 

র্সংস্থাপনার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইতি ॥ ২০। 

সাঁধুজন পরিত্রাণ অধর্ধম বিনাশ । ধর্ম সংস্থাপন প্রতি 
যুগ্েতে প্রকাঁশী! -কলিষুগে মন্থীর্তন ধর্ম ইহা মানে | কলি. 
গোরা অবতার কভু নহে আনে ॥ ইহা বলি মুনিসনে” 
কোলাকোলি করে । আঁনন্দে বিহ্বল ব্রন্ধা আপনা পাশরে । 
এক কহে আর উঠে গোরা-গুণের এ্রভায়। সকল ইন্দ্রিয় : 
ল্লখে করিবারে চায় ॥ আর রগ্না শুন প্রভুর সহত্রেক 
নামে। এক কালে ছুই নাম হৈল শুক ঠামে ॥ 

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্বণি ॥ 

স্থবরণবর্ণো হেমা বরা্শ্চন্দনাগদী | 
সন্গযাসকৎ সম? শাভ্তা নিষ্ঠাশন্তিপরায়ণঃ॥ ইতি॥ ২১। 

এই গ্লোকের বঙ্গানুবাদ ইতপূর্কেই ৩৭ | ৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে ॥'২০ | 
যাহার বর্ণ স্বর্ণের স্যার, অঙ্গের বর্ণও সুবর্ণ সদৃশ অঙ্গও সুন্দয়। চন্দনের 

জঙ্গদ পরিহিত। যিনি সন্্যাস্রারী, সম ও শরস্ত গুণাবলম্বী এবং নি্ট' ও 
শান্তি পারায়ণ ॥ ২১॥ 
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হেমূগৌর কলেবর স্বরণ ছ্যতি । সন্যাস করণ সে পরম 

মহাযতি* ॥ ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা । কলি জন-. 

মিব তিন বার এই আজ্ঞা ॥ 
তথাহি ভবিষ্য পুরাণে ॥ 

অগ্রা অধ্বময়া যজ্ঞ! ময়! বৃদ্ধা ন সংশয়ঃ । 

কলে সঙ্কীর্তনারন্তে ভবিষ্যামি শচীন্ৃত্ঃ-॥ ইতি ॥ ২২॥ 

আর “অপরূপ কথা শুন সাবধানে । কলিযুগ ধর্ম মম্মম 

বিচারহ মনে ॥ পাঁপময় কলিযুগে পরধর্মম এই | নামসন্কীর্ভন 

পরধর্ত্ম যাঁরে কই ॥ যদি বা বলিবা পাঁপচ্ছেদন কারণে । 
প্রকাঁশিল মহাখগ্গ নাঁমসঙ্কীর্তনে ॥ সত্যংক্লাদি প্রজা কেনে 

কলিজন্ম মাগে। হরিনাম পুরাঁয়ণ হৈব কলিষুগে ॥ 
রা তখাহি ॥ , . ৯. 

. কৃতীদিষু প্রজ। রাঁজন্ কলাবিচ্ছ্তি সম্তবং। , 
কলে খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরণয়ণ।$ ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥ 
কৃষ্জ অবতারে কেন লঞা সর্বশক্তি | পীপাশয় জনে 

নাহি দেই প্রেমভক্তি ॥ এছন করুণ কহ কোন যুগে আর 

না ভজিলে প্রেম দেই €কান অবতার ॥ পাঁপ" নাশ হেতু 
আছে পর্ন কর্ম তীর্ঘ। কি জানহ ধন্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ 

এতেকে জানিল কলি সরববযুগ সার | সঙ্কীর্ভন রা বহি ধর্ম. 
নু নি ৯ শা টি শী ভিউ 

ভবিষ্যপুরাশেও উক্ত হইয় হইয়াছে যে, অগ্রে ফে সমস্ত, অধ্বময় যজ্ঞের বৃদ্ধি / 

করিয়াছি, তাহা হইতে কলিবুগে একমাত্র নামননবীর্ভনরূপ যৃজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং 
সেই যক্তারস্তের জন্যই” কলিতে আমি শচীমন্দন গৌরাঙ্গ হইয়া অবতীর্ণ | 

“হইব ॥২২॥ 

হে রাঁজন্! সত্যাদি যুগেতেও প্রজাগঞ্ধ কলিসুগীয় অবতারকে ইচ্ছা 
করিয়া থাকেন। কলিতে লৌকসযমস্ত নিশ্চয়ই নারায়ণপরাঁয়ণ হইবেন ॥ ২১ ॥ ॥ 
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নাহি আর ॥ তেজ বিচার কথ কহিল বিরিঞ্ি | শুনিয়! 

নারদ বীণ! বাহ জসঞ্চ ॥ এহেন অযহত জন্গা নারদ. হ্ 

সম্ভব । শুনিঘ।আঁনলদ হিয়া এ লোন দাস ॥ 
লিল্ুরাগ ॥ 

নারদ কহদ্ে অ্রন্গা কি কছিব জার । মে কিছু কহিলা 

এই হৃদয়ে আনার ॥ কর্মলন্দে হমিতে জমিতে কত কল্প । 

দৈবে বৈঞ্ব সেবা ঘটে বদি জঙ্স ॥ ভার মহেন্তিনা কথা নিগুঢ় 
শুনিয়।। পালিয়ে পরম যত্্ে সাবধান হঞ্ঞা ॥ তবে মুক্ত 

বন্ধ হঞা কুষ্ণপর হয় । সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি 
না ছয় ॥ তার পর প্রেষভক্তি গোঁপিকার ভাব। কে 

আয়ে অধিকারী সেসব আলাপ ॥ যার* রসে বশ প্রভূ 

্রিজগত্নাথ। প্রাকৃত জনের ঘেন কুলটার সাথ ॥ তাঁর 

প্রেমভক্তি কথ! কে কহিতে জানে । গুল্মলত। জন্ম উদ্ধব 

মাগে যার গুণে ॥ যেপ্রভুর চরণ ব্রন্ষা মহেশ ধেয়ায়। 

বে।গীন্দ্র মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না৷ পাঁয়॥ অশেষ লখিমী 

যাঁর করে পদ সেবা । বাস অগোচর যার পদমধু-প্রভা ॥ 

চ।রি বেদে যাহার মহত নিত্য গায়। অনন্ত মহিন গুণ ওর 

নাহি পায় ॥ শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা । হেন প্রভূ 

কৈল গোপিকার পরিচর্ধ্যা ॥ আর কত ভকত আছয়ে শত 
শাত। হেন বূপে বশ কৈল গোগী-অন্ুগত ॥ কোথা কৃষ্ণ 

পরমাঁতা নিগুড বে প্রেমা। কোথা গোগী বনচাঁরী ব্যভি- 

চারী 'কাঁম] ॥ এঁছন ভকতি তত্ব বুঝিব।রে চাই । পরম 

নিগুঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥ হেন ভক্তি প্রচারিব কলি- 
বুগে প্রভু । জক্ষ্মী অনন্ত যহি। নাহি শুনে কভু ॥ সভারে 

| ৬] 



৪২ চৈতন্য-মঙ্গল 

বোৌলহ ব্রহ্ষা সব ব্রহ্মলৌকে । নিজ নিজ অংশে জন্ম লব 

.কলিযুগে ॥ ইহ! বলি মহামুনি অন্তর উল্লাস। চলিল! নারদ 
কহে এ লোচন দাস ॥ 

মল্লার রাগ ॥ 
চলিলা নারঙ্দ মুনি, বীণাঁর গর্জন শুনি, লহ লু শ্রবণ 

মঙ্গল গীত না। অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগত জনের মন, 

ত্রিভুবনে আনন্দ চমকিত না ॥ জয় জয় হরিবৌল, আনন্দে 

মগন ভোল, ঘোষণ! পড়িল তিন লোকে না। অস্ত্র পারি- 

ষদ সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে, গোর। অবতার কলিষুগে না ॥ 
এজন করুণা কর, দেখিব নয়ান মোর, অমিয়া সিঞ্চিব 
কলেবরে না। ব্জয় জয় জগন্নাথ, নিজ নিজ ভক্ত সাথ, নিজ 

ভক্তি করিতে গ্রচার না ॥ কলিযুগ ধনি ধনি, লোক প্রজা 

সব ধনি, তাবনি লর্দয়! তার মাঝে না। ধনি মিশ্র পুরন্দর, 

ভবনেতে যাহার, জন লভিলা গোরারাজে না ॥ অহহ 

সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গান রঙ্গে, বায় শঙ্ছ করতাল ম্বদঙ্গ না। 
এ ভূবন চতুর্দশ, প্রেম বরিষণ রস, গুণ কীর্তন করিব পর- 

চার না ॥ বৃন্দাবন গুণ রস, প্রণয় সে সর্বরস, আপনে 

আম্বাদি দিব সভে না। দেব-নাগ-নরগণে, আচাগাল সব 

জনে, পিয়াইব যাঁহ। করি লোঁভে না ॥ আনন্দ আনন্দ গুণ, 
মঙ্গল মঙ্গল শুন, বৃন্দাবনধন পরকাঁশ না । সকল ভূবনপতি, 

জনম লভিব ক্ষিতি, আনন্দে ভুলিল এ দাঁস লোচন ন1 ॥ 

ূ বরাড়ি রাগ ॥ 
মোর প্রাণ রে আরে রে গোরাঁচান্দ নারে হয় ॥ 

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে । শুনিয়া 
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আনন্দময় নাঁচয়ে কৌতুকে ॥ অস্কুরিত স্ৃততরু যেন দেখে 
লোকে । নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে ॥ হেন মতে 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচন্িত | ধন্ম বিপর্যয় দেখে লোকের 

চরিত ॥ দাঁন ব্রত তপস্যা ছাড়িয়া সর্বজন । স্ত্রীয়ের 

গৌরব করে কাঁয় বাক্য মন॥ ইহা অদ্ভুমানি জানিল 
নিশ্চয়। এই কলিষুগ ইথে নাছিক সংশয় ॥ যা লাগিয়! 
তিনলোকে ঘোঁষণ। পড়িল 1 কারে নিবেদিব এই কলি- 

যুগ আইল ॥ চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে। আচ- 
শ্বিতে শুভ বাণী উঠিল গগনে ॥ জগন্নাথ দারুত্রহ্গ আমি 
নীলাচলে । .লোক নিস্তারণ হেতু সমুদ্রের কুলে ॥ পুরুব 
বৃত্তীন্ত নাহি স্মরণ যে তোর। কাত্যাঁয়নী প্রতিজ্ঞায়. আজ্ঞা 

পাইল মোর 1 চল চল মুনি-রাজ নীলাচল পুরী । আচরিব 
জগন্ন।থ আজ্ঞা অনুসারি ॥ চলিলা নারদ মুনি আনন্দ 

হিয়ায়। উঠিল বীণার ধ্বনি জগৎ জুড়ায় ॥ হাহা:জগন্নাথ 
করি অনুরাগে ধায় । দেখিল প্রীমুখচন্দ্র ভ্রিজগণড রাঁয় & যত 
অবতার তাঁর আশ্রয় মদন । সব কলা রমময় প্রমন্ন বদন ॥ 

চরণে পড়িয়া মুনি বোলে কর ফুড়ি। কৃপা কর জগন্নাথ 

আইল যুগকলি ॥ মহাঁঘোর পাঁপেতে পড়িল সব লোকে । 

শিশ্বোদর-পরা়ণ ভ্রান্ত মহাশৌকে 1 শুনিয়া ঠাকুর কিছু 
হাসিয়া কহিল । কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল ॥ পরম 
নিগৃঢ় এই কহি তোমা স্থানে। গোঁলোকে চলহ তুষি 
আমার বচনে ॥ | 

পাঁহড়া রাগ, ত্রিপদী ছন্দা। 
বৈকুণঠ উপরি স্থান *&, গোলোক যাহার নাম, ভ্োগৌর 

পা শিগাস্প্পীী শিপ সিপ শিপ পপ পপ পপ শশির্শা 

% দ্রুক্মিণী শকতি নাম” এইটা পাঁঠান্তর | 

নি "তারার 
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হ্থন্দর তার রাজ । লখিমী আদিক নারী, একছু পুরুষ হরি, 
স্বখময় সকল পরজ! ॥ রাধা! আর রুক্সিণী, এই ছুই ঠাকুরাণী, 
তার অংশে ঘতেক নাগরী। শত শত শাখা ভক্তি, এ 

দোহার ধরি শক্তি, সেবা করে হঞা! অনুচরী ॥ আর দেবী 

সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা, সব রস বৈদগ্ীর সীমা । লীলা! 

বিলাস লাবণ্য, সর্বব রস কলা! ধন্য, ভ্রিজগতে রমণী পরমা ॥ 

সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাঁল সঞ্চারণ সরে, শব্দ ব্রহ্ম জগতে 

বাখানে | বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে পুজয়ে ব্বরুভে«, বুঝি ৩1 

সর্বত্র সমানে ॥ পুরুষ ঠীকুর অংশ, সকল বৈষ্ণববংশ,রসময় 
রঙ্গ নামাপুরী । এছন মহিমা! তাঁর, কহিতে শুকতি কার, 
এক মুখে কহিতে না পারি ॥ যতেক গোৌপিকাগণে, রাস 

কৈল বৃন্দীবনে, রাধা আদি করি করে সেব1। দ্বারকায় ছিল 
যত, রুক্মিণীর অনুগত, আর যত রম অন্ুভবা ॥ তুক্তি বিন 

নাহি তাহে, নিরবধি যশ গাঁয়ে, স্বতন্ত্র হইয়া! পরাধীন । মুক্ত 

বিন্ু সর্বজন, প্রাকৃত জনের যেন, ভকতি কেবল যেন দীন ॥ 

সালোক্যাদি চাঁরি মুক্তি, বৈকুণট নাথের শক্তি, ভক্তিহীন 
আপনে স্বতন্ত্র । লখিমী সম্পদ ময়, দীন ভাব নাহি রয়, 

ভকতি কেবল পরতন্ত্র ॥ শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি 

জানে, পরজন! করে উপভোগ । এছন রে ভক্তি 

পদে দেই বাদ, সব পর প্রেমভর্তি যোগ ॥ বিধাতার 
অগোচর, সে পুরী আদার ঘর, দয়ার কারণে রর এথা। 
শচৈতন্য অর্কেশ্য়, দৌর দীর্ঘ কলেবর, দেখিয়া ঘুচাহ মনো 
ব্যথা ॥ বেরপে দোখন তথা, সেরপে আসিব হেথা, গুণ 
কীর্তন করিব গ্রচার। ঘুচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেম- 
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শ্বখ, কলিলোক করিব নিস্তার ॥ চলিল! নারদ মুনি, শুনি' 

অপরূপ বাণী, বেদ অগোচর এই কথা । বৈকুণ্ উপর আঁর, 
গোলোক দেখিব যাঁর, সকল ভুবনে শুণ গাঁথা! ॥. মুক্তি পর- 

মুক্তি আর, ভাঁগবতের বিচার, শুনিল নিগুড় যত কথ। 

লোকদেব অবিদিত, অবিদ্িত অবেকত, বেকত দেখিব 

আজি তথা ॥ অনুরাগে ধায় মুনি, কীণার শবদ শুনি, বৈকু- 
ষেের প্রজা হরষিত। বৈকুষ্টের দ্বারে গিয়া, আনন্দে বিহ্বল 

২ 4৭. আমক্ষল গাঁষ গুণগীত ॥ দেখিল বৈকুঞ্টনাথ, সব পারি- 
যদ সাঁথ, বসিরাছে স্বর্ণ সিংহাসনে । পাঁডরা চরণতলে, মুনি 

পরণাম করে, তুলি পু কৈল আলিঙ্গনে ॥ হাসিয়া কহেন 
পু, কি তোঁর অন্তর রহু, কহ মুনি হৃদয় সত্বরে । উৎকণ্ 
হৃদয়ে মরি, পাঁলিব বচন তোরি, অগোঁচর করিব গোঁচরে ॥. 

করযোড়ে বোলে মুনি, তুমি সব অন্তর্ধামী, তোরে মুষ্রি কি 

বলিব আর । দারুত্রন্ম রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে, 
সেইরূপ দেখ।হু আমার ॥। পুন কহে শুন মুনি, নিভৃতে 
কহিয়ে আমি, সেইরূপ সহজ স্বরূপ | তাঁর ছায়। মায়! যত, 
আবতার শত শত, আরোপিয়! পরম উদ্বোগে ॥ যার ছাঁয়া 

শক্তি আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি, সর্বময় বিষু সর্বেব সর্ব | 
লক্ষী মৌর অনুচরী, আর যেই মুক্তি চারি, তাহ! আর 
কহিয়ে সন্দর্ভড ॥ যাঁর ছায়া বিষণ আমি, সম্পদ ছায়। লখিমী, 
বৈকুষ্ঠের ছাঁয়! এ বৈকু। যুক্তিছায়। চারি মুক্তি, সবে আরো- 
পিয়া ভক্তি, নেবে নাঁথ সে পু বৈকুণ্ ॥ রাধা মাত্র প্রকৃতি, 
প্রেমময় আঁকৃতি,যার বশ পুরুষ প্রধান । প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, 
ললিত! বিশাখা নাম %, তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥। নিশ্চয় 

* “বৈকুণ্ঠের এক ধাম, মহাবৈকুগ্ঠ যাব নাম” ইতি পাঠাস্তর। 
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বচন মোরি,অনীয়াসে গৌরহরি, প্রকট করুণ! কল্পতরু। চল 
মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু াই,সকল ভুবনে শিক্ষাগ্ডরু ॥ 
চলিল] মুনীন্্র রায়, বীণ। হরিগুণ গাঁয়, আনন্দে অবশ অঙ্গ 

কাঁপে । পুলকিত মল গা, আপাদ মস্তক জা, প্রেমবাঁরি ছুন- 
যনে কাঁপে ॥ প্রেমমদে মাতৌয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার, 

ক্ষণে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়। | ক্ষণে অদ্ধ পদ যায়, ক্ষণে ক্ষণে 
ফিরে চায়, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধায়া॥ আচম্ছিতে বায়ু 

বহে, জুড়ায় সকল দেহে, কোটি টাদ জিনি মেন জ্যোতি । 

জ্রীপাদপদম গন্ধে, আউলায় শরীর বন্ধে, মে দেখিয়ে তি 
কামকীতি ॥ অনেক মদন রায়, অনুগত কাজে ধায়, প্রেম 

বিন্ু না দেখি ঘে লোক । না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে 

ভিন ভিনি, সর্বজন হরিষ অশোক ॥ গমন নটল লীলা, বচন 

সঙ্গীত কলা, নয়ান চাহনি আকর্ষণ। রঙ্গ বিন্ু নাহি অঙ্গ, 

ভাঁব বিশু নাহি সঙ্গরসময় দেহের গঠন ॥ তনু চিদানন্দ ময়, 

ভূমি চিন্তামণি হয়, কল্পতরু সর্বব তরু তথা | স্থরভি ঘতেক 

সব, কামধেনু যেন নব, উদ্ধবাদির আশ! গুল্ম লতা ॥ সন 

তরু কঙ্গদ্রুম,তহি এক নিরুপম,রত্ববেদী তার ছুই পাঁশে। 
স্বর্ন সিংহাসন তায়, বসিয়। গৌরাঙ্গ রায়, সরস মধুর লহ 
হাসে ॥ সশাখ মঙ্গল ঘটে» সিংহাসন ভ্রনিকটে, বামপাদা- 
ভুষ্ঠ পরশিয়। | রতনপ্রদীপ ভ্বলে, যেন দিবাঁকরকরে, আলো- 
কিত জগৎ ভরিয়া ॥ রাধিকা দক্ষিণ পাঁশে, অনুচরী করি 
কাছে, রত্ব কদস করি করে | বাম পাশে রুন্সিণী, কাছে 
করি সঙ্গিনী, পুর্ণ রহ্ঘট জল ভরে ॥ নগ্রজিতা জল ভরে, 

দেই মিত্ররুন্দ! করে, মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা করে। সেদেই 
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রুক্সিণী করে, দেবী ঢালে প্রভুশিরে, অভিষেক হ্ৃরনদীজলে ॥ 
তিলোন্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া করে, মধুপ্রিয় চন্দ্রমুখী 
করে । গে দেই রাধিক। হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে, অভি- 
মেক করে গঙ্গাজলে ॥ স্ত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি 
করে, দিব্য মাঁস্য দিব্য অলঙ্কার | লক্ষণ! স্ুভদ্রী ভদ্র, সত্য- 

ভাখা পরতন্ত্া, অনুক্রমে করে দেই তার ॥ আর দিব্য নারী 
ঝত, চারি পাশে কত কত, দিব্য ভুবা দিব্য উপহার । রতন- 

₹ক করে, রহে প্রভু বরাবরে, জয় জয় মঙ্গল উচ্চাঁর ॥ 

গোঁলোকনাথের ক্নান, ইহ বহি নাহি আন, আগমে কহিল: 
মহাধ্যান। হেমগৌর কলেবর; মন্ত্র চারি অক্ষর, সহজ বৈকুণ্- 
নাথ শ্যান ॥ শ্যাম দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুষ্ঠনাথ, চারি 
হস্তে চারি অস্ত্র তার ॥ হেন কিরণীয়া পহু, হেম অঙ্গে বলে 
লহু, দ্বিভূজ শরীর শুন সার ॥ এছন সময় মুনি, দেখিয়। সে 

গৌরমণি,বিভোঁর পড়িল! পদতলে । আখি মিলিবারে নারে, 
পুন চাহে দেখিবারে, সিনাইল নয়ানের জলে ॥ আ্রান সমাঁ- 
পিয়া পন, হাঁসি কহে লহু লহ, নারদ তুলিয়! লৈল কোলে । 
ঘুচিল সংসার চিন্তা, 'খণ্ডিল মনের ব্যথা, প্রভুপ্পরিয় লহু লু 

বলে ॥ মুনি বলে মহীপ্রভ, হেন অপরূপ কভু, না দেখিল 

না শুনিল আমি । জনম সফল আজি, দেখিল অমিয়। রাশি, 

ধনি ধনি আপনাকে মানি ॥ ব্রহ্মাদি না জানে তত্ব, অবতাঁর 

অবিদিত, অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোনা। জ্যেতির্ম্নয় বলে কেহ, 
মুখে না নির্বচে সেহ, করিবাঁরে নাহিক উপমা ॥ কেহ বলে 

পরাৎপর, প্রধান পুরুষ বর, বিচারে না! করে নিরূপণা । 

সর্বময় তোঁর শক্তি, দেখিয়া! না পায় মুক্তি, অগোচর তোর 

প্র 
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আচরণ ॥ সহত্র ফণা অনন্ত, না পাই গুণের অন্ত, দ্বিজিহ্বা 
ধরিল সব মুখে । না! পাঞা গুণের ওর, এছন ঠাকুর গৌর, 
কূপা বলে দেখিনাম তোকে ॥ যে পুন আরতি করে, তুয়া- 

পদ অনুসারে, নাঁনাবুদ্ধি নহে এক মত। কেহ বলে সর্বব- 

ব্যাপী, সুক্ষববাদী সাংখ্য যোগী, কুল সেবা করর়ে ভকত ॥ 
কেহ বেদ অনুসারে, নিত্য ধন্ম কন্ম করে, বর্ণাশ্রম ধণ্স অন্গু- 

গত। বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেই, সমাধাঁন নাহি পাই, ন। বুঝিয়। 
কহে নানামত ॥ অন্যান্য বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে, 

কনে পুন একই অদ্বৈত ॥ না বুঝি তোমার মর্ম, পক্ষ ধরি 
করে কর্ম, তোর কথা সব অবিদিত ॥ এবে পদ পর- 

সাঁদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে, ছাড়ি ইহা। প্রারুত মুরতি | পুন 

জনমিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-সংসার, আচরিয়ে এই প্রেমভক্তি ॥ 
এঁছন নারদবাঁণী, শুনি কছে দিনমণি, চল চল চল মুনিরাজ। 

কলিলোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, জনমিয়! নদিয়। 

সমাজ ॥ পৃথিবি ! চলহ তুমি, শ্বেত দ্বীপে আছি আমি, বল- 

রাম নাম সহোদর | অনন্ত বাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ, 
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥ রেবতী রমণী সঙ্গে,আহরে লাল 

রঙ্গে, ক্ষীর জলনিধি মহী মাঝে । যত অবতার হয়, সেই মাত্র 
সহায়, আগে করি করি নিজ কাজে ॥ চল চল মুনিরাঁজ, গোচর 

করহ কাজ, কহিও করিয়া পরবন্ধ। নিজ নিজ অংশ লঞ্), 

পৃথ্থীতে জনম গিয়া, স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥ আনন্দে নারদ 
মুনি, শুনিয়। ঠাকুর বাণী, হিরা স্বখে বলে হরিবোল । কহয়ে 

লোচন দাস, এ দোহার সম্ভাষ, শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥ 

ক্ষুদ্র ছন্দ, ধাঁনসী রাঁগ ॥ 
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রাঙ্গ! চরণ বলি যাঁও ॥ 

চল চল প্রেম বিলাও প্রেমে জগৎ মাতাবে। হে ॥ প্র ॥ 
নারদে বিদাঁয় দিয়! বসিলা ঠাকুর । আপন অন্তর কথা 

তুলিল! অস্কুর॥ পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে। তভু কহি 

সবজন শুন সাবধানে ॥ নিজরৃন্দ লঞ। প্রভু কহে সব কথা। 

মহ।মহেখর করে পুথিবীর চিন্ত। ॥. ডাহিনে রাধিকা বামে 
দেবী শ্রীরুক্সিণী। বাঁমেতে রাধিকা! করি বসিল! আপনি ॥ 
তাহার অন্তরে যত প্রধান রমণী | যথাযোগ্য বসিলেন শুনহ 

কাহিনী ॥ তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ | তাঁহার অন্তরে 
যত আর অনুগত ॥.প্রাণনাথ যত কথা শুনিব শ্রবণে। লাখ 

লাখ আঁখি এক স্থন্দর বদনে'॥ অনেক চকোর যেন একচন্দ্র- 

আশে । পিবই অমিক়! রাঁশি মুখ পরকাঁশে ॥ যুগে যুগে জন্ম 
মোর পৃথিবীর মাঝে । সাধুজন ত্রাণ ধর্ম রাখিবাঁর কাঁজে ॥ 
ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝই কেহ। অধিক বাঢ়য়ে পাপ 
পরমাদ সেহ ॥ সত্যবুগ অধিক ভ্র্রেতায় বাঁঢ়ে পাঁপ। দ্বাপরে 

তাহার অধিক এ বড় সন্তাঁপ ॥ কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম 
লেশ। করুণ! বাল দেখি সবজন ক্রেশ ॥ অধন্ম বিনাশ 

হেতু মোর অবতার | অধর্ঘ বাঁয়ে পুন কি কাজ আমার ॥ 
এ্ছন জানির!1 দয়া উপজিল চিতে । জনম লভিব নিজ প্রেম 
প্রকাশিতে ॥ এমত ছুল্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া। বুঝাঁইব 
লোক ধন্মীধন্ম, বিচারিয়া॥ নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর 

উদরে । গঙ্গীর সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ আর অবতার 

হেন অবতার নহে। অস্থর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥ 
মহখকীয় মহান্ভর মহা-মন্ত্র মের । মহারণে সংহার করিয়। 

| ৭ - 
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করে! চুর ॥ এবে সর্বজন সেই হৃদয় আস্থরি। খড়গ, অস্ত্রে 
ছেদ্য নহে রণে কিবা! করি ॥ নাম গুণ সঙ্কীর্তন বৈষ্ণবের 
শক্তি | প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥ এই মতে কলি- 
পাপ করিব সংহার | সবে চল আগে পাঁছে ন! কর বিচার ॥ 

এবে নাম সক্কীর্তন খড়গ তীঘ্ব লঞ্া। অন্তর আহ্র জীবের 

ফেলিব কাটিয়া ॥ যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যাঁয়। মোর 
সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥ নিজপ্রেমে 'ভাসাইব এ 
ব্রন্মাণ্ড সব। কভু না রাখিব ছুঃখ শোক এক লব ॥ ভাসা- 
ইব স্থাবর জঙ্গম দেবগণে। শুনি আনন্দিত কহে এ দাস- 
লোচনে ॥ 

বরাঁড়ি রাগ ॥ 
চলিলা নারদ মুনি, বীণার উঠিল ধ্বনি, পাণি পাদ না 

চলয়ে আর। যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আখি 
বাপে, টলমল যেন মাঁতোয়াল ॥ পদ ছুই চারি যাই, পুন 
পড়ে সেই ঠাঁই, প্রভু নাম আধ আধ .কোলে। অনেক 
শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি,. নদী বহে নয়নের জলে ॥ 
ক্ষপে মহা! উনমাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ, গোরা রূপ হৃদয়ে 
ধেয়ান। বাহ্া নাহি অন্তরে, না চিন্ভন আপনা পরে, সবে কহে 

গৌর গেয়ান ॥ কোটি রবি তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন, 
নারদ চলিল! অন্তরীক্ষে । উত্তরিল! সেই স্থানে, যথা প্রভু 
বলরামে, $মক লাগিল শ্বেতদ্বীপে 1 পুরী পরিসরে রহি, 
চমকী চৌদিকে চাহি, লাঁখ লাখ হিমকর-ছ্যুতি। বায়ু বহে 
মন্দ মন্দ, দিব্য স্বকমল গন্ধ, প্রতিদ্ারে লন্ঘে গজমতি ॥ সন্ত 
গুণ সর্ববলোক, নাহি জরা ম্বত্যু শোক, সর্বজস সভাঁকার 
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বন্ধু। যখন যে দেখি দিঠি, সেই সব জন মিটি, বলদেব- 
ময় ক্ষীরসিন্ধু॥ দেখিয়া নারদ মুনি, ধনি ধনি মনে গণি, 

ধনি ধনি আপনাকে মানে | ত্রিজগৎ-নাথ স্বামী, 
দেখিব .নয়নে আমি, কান্দিয়। পড়িব ছুচরণে ॥ মেই 
বলরাম রায়, যুগে যুগে সহায়, করি কৃষ্ণ করে অব- 
তাঁর। খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীলা, করি 

করে অস্থর সংসার ॥ সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন 
ঠাঁম, রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি । আদ্য মধ্য আর অন্ত, 
যার অংশ অনন্ত, এক ফণায় ধরি লয়ে ক্ষিতি ॥ আপনে 
ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞ1, বিলাস করয়ে নানারঙ্গে। 
সর্ধবোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভুর ঠাম, সেবা করে অপ- 
রূপ রঙ্গে ॥ গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসন বস্ত্র, শয়নের 
কালে হব শষ্য । প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দ্বিব্য অস্ত্র 
নীনারপে করে পরিচর্যা 8 এক অংশে সেবা করে, আর 
অংশে মহী ধরে, হেন প্রভূ বলরাম মোর। ব্রিজগৎ-অধি- 
রাজ, দেখিব ক্ষীরোদ. মাঝ, প্রভূ আজ্ঞা করিব গোচর ॥ 
এই ছুই প্রভূ মাত্র, যেন রাজ মহাপাত্র, পৃথিবী পাঁলয়ে এক 
যুক্তি। আর যত কুদ্রবংশ, সেহ যাঁর অংশীংশ, অবতার করিব 

হেন ক্ষিতি॥। হেন মন?কথা রসে, মুনি ভেল পরবশে, পুরী 
প্রবেশিল! মহ।নন্দে | দেখি ভ্রিজগৎ নাথ, সব পাঁরিষদ সা, 

অপরূপ বলরাম চান্দে ॥ অন্কুর পর্বত যেনে, বসি শ্বেত 
সিংহাঁসনে, অমৃত মধুর লু হাসে। রাত উতপল আঁখি, ছল 
ছল হেন দেখি, আঁধ বাণী মুখেতে নিকশে ॥ তারক ভ্রমর! 
আধ, আচ্ছাদিল তাঁর সাথ, আঁধ উদাস" হই আঁখি । মণি 
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মুক্ত। প্রবাল, দিব্য রত্বময় হার, অঙ্গ অলঙ্কার নাহি লখি ॥ 

আলিষ বালিশ করে, বাম কর করি শিরে, ডাঁহিনে রেবতী 
কর ধরে । রেবতী তাম্বল করে, দেই: প্রভু-অধরে, অনুরাগে 
বয়ান নেহারে ॥ অনুচরী চারি পাশে, চাঁমর ঢুলাঘু হাসে, 

কঙ্কণ কিন্কিণী ধ্বনি শুনি । কেহ বীণ]| বেণু বাঁয়, কেহ বা 
সঙ্গীত গায়, তাল সঞ্চে পরম রমণী ॥ তাহাঁর অন্তরে যত, 

অনুগত শত শত, যার যেই হয় নিজ যুখ। এঁছন সময়ে 
মুনি, করিল বীণার ধ্বনি, ঠাঁকুর দেখিল. আচন্ছিত ॥ দেখিয়! 
নারদ মুনি, টল মল পড়ে ভূমি, ঠাকুর ভুলিয়া নিল কোলে । 

চিরদিন অনুরাগে, দেখিলু সে মহাভাগে, তুষিল শীতল মহাঁ- 

বোলে ॥ হাসিয়া সম্ভাঁষে পহু, কহ কোঁথ1 হইতে তুহু, রহ্স্ 
কহিবে হেন বাসি । কহনা কেমন কাজ, শুনিতে হৃদয়-মাঝ, 
আনন্দ উঠিয়ে রাশি রাঁশি ॥ সন্ত্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে 

আমি জানি, তুমি প্রভু সর্বব-অন্তর্ধামী। 'যে কিছু কহিতে 
জানি, সেই কথা অনুমাঁনি, যে জুড়ায় করহ আপনি ॥ কলি 
পাঁপময় যুগে, ন। দেখি নিস্তীর লৌকে, দয়! উপজিল প্রভু- 
চিতে। পালিব ভকত জন, আৰু ধর্ম সংস্থাপন, জ্বনম লভিব 
পৃথিবীতে ॥ অধন্্ন বিনাশ কাজে, আর কিবা ধর্দ আছে, 
হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে । আজ্ঞ। দিল আমারে, ঘোষণ। 
দিবার তরে, শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥ রাধাভাঁব 
অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে, অন্তর্ববাহ্হ রাঁধাভাঁব হুঞা। 
সঙ্গে সখা সখীবৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত, ব্রজভাবে অখিল 

মাতাঞ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে, জনম হ পৃথিবীতে, স্বনাম 
'ধরিহ নিত্যানন্ন। * তোর অগোঁচর নহে, তার মর্ম কর্ম 
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দেহে, কহিল ঘে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ॥ শুনি বলরাম রায়, 
আনন্দে চৌদিকে চায়, অষ্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে | ঘন ঘন 
হুহুষ্কার, প্রকাঁশয়ে চমৎকার, আঁপন। পাঁশরে প্রেমানন্দে ॥ 

আজ্ঞা দিল নিজ জনে, পৃ্থীতে কর গমনে, প্রভু আজ্ঞা পালি- 
বান্ধ তরে । চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব ভূমি, অগোচর 

করিব গোচরে ॥ এঁছন অমৃত কথা, শুন গৌর গুণ-গাথা, 
সব জন কর অবধানে | সব অবতাঁরু সার, কলি গোরা অব- 

তার, বিচার করহ সভ্ভে মনে ॥ তৃণ ধরিয়া! দশনে, বলে মো 

কাতর মনে, গোর! গুণে না করিহ হেলা । সংসারে না দেহ 
মতি, করো! কৃ্ণে পীরিতি, সংসার ত্বরিতে এই ভেলা ॥ 
কভু নাহি হয় যেই, গৌর অবতার সেই, হইবে পরম পর- 
কাশ | নিজীঁবে জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচারিবে, গুণ গায় 
এ লোচন দস ॥ 

ভাটিয়ারী রাগ ॥ ৃ 
ভাঁই রে গ্রাও গাও নিতাই চৈতন্য গুণ-গাঁথা ॥ হেনরূপে 

মহাপ্রভু আজ্ঞা! যবে কৈল'। নিজ নিজ অংশে সবে জনম 
লভিল1॥ মহেশ ঠাঁকুর সর্ব আগে আগুয়ান। ব্রাঙ্মণের কুলে 
জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥ পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হেল।. 
অদ্বৈত আচার্য বলিপদবী লভিল॥ সেই মহামহেশ্বর সন্গুণ 
ধরে। তমোঁগুণ বলে যারে ঘোঁষয়ে সংসারে ॥ অন্তর্বান্ে 
বিচাঁর না করে কেহে। পুন। বাহ আচরণ দেখি বলে তমো- 
গুণ ॥ কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর। পরারুত তমোগুণ 

গুণের ভিতর ॥ পরাকরুত ভকত বলি'যেই তমোগুণী। অধম 

বলিয়ে অন্ন জনে যবে জাঁনি ॥ এ কেমনে হরিহর বল তমো- 
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গুণ। অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥ মনে অনুমান 

করি করহু বিচাঁর। এতেকে বলিয়ে গোরা অবতার সার ॥ 

সব অবতারে তার খেলার সংহতি । বলরাম জনম লভিল এই 
_ক্ষিতি॥ ব্রাহ্মণের কলে যুগধন্্ম অনুরূপ | নিত্যই আনন্দকন্দ 
সহজ স্বরূপ ॥ এক অংশে যাহার সহত্র ফণা ধরে । এক ফণণে 

মহী ধরে স্থ্তি রাখিবারে ॥ পম্মাবতী-উদরে জনম বলরাম | 
পিতা হাড়ে! ওঝা! সে পরমানন্দ নাম॥ পিতা মাতা নাঁম 

রাখিল কুবেরপণ্ডিত। বৈরাগ্য হৃদয়ে নিত্যানন্দ স্থচরিত ॥ 

শুক! ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘ মাসে ।. পৃথথীতে জনম লৈল 

পরম হরিষে ॥ কাত্যায়নী জমন লভিল মহী মাঝে। 
1 সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে ॥ অদ্বৈত ঠাকুর সঙ্গে 
(একক নিবান। দেৌহে মিলি প্রেমভক্তি করয়ে প্রকাশ ॥ 
আমি অন্পবুদ্ধি কার কিবা তত্ব জানি। অবতার" নির্ণয় 

বা কেমনে বাখানি ॥ মহাতন্তের মুখে যেই শুনিয়াছি 
কাণে। তাহাঁও কহিতে নারি সঙ্ষোৌঁচ পরাঁণে॥ আমার 

শকতি নারি করিতে নির্ণয় । নাম নাম লইয়ে বার যেবা 
যবে হয় ॥ আগে পাঁছে বিচার না কর কেহ মনে । অক্ষরা- 
মুরোধে গ্রন্থ নহে অনুক্রমে ॥ শচী আর জগন্নাথ মিশ্র 

পুরন্দর। আপনে ঠাকুর জন্ম হলা যার ঘর ॥ গোঁগীনাথ 
নাম কাশমিশ্র ঠাকুর । চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর ॥ 
পণ্ডিত শ্রীগদাঁধর গদাঁধরদাঁদ। মুরারি মুকুপ্জ দত আর 
দ্রীনিবাস ॥ রাঁয় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত । হরিদাস 
ঠাকুর আর গোবিন্দীনুগত॥ ঈশ্বর মাঁধরপুরী বিষুপুরী আর। 
বক্তেশ্বর-পরমনিন্দ পুরী"শুদ্ধাচার ॥ পণ্ডিত জগদানন্দ আর 
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বিষ্ুপ্রিয়া। রাঘব পণ্ডিত আদি পুথিবী আসিয়া ॥ রামদাস 

গৌরীদাঁস আর ত স্বন্দর। কৃষ্ণদ।স পুরুষোভম শ্রীকমলা- 
কর ॥ কাল! কুষ্ণদাস আর উদ্ধারণদর্ত। দ্বাদশ গোপাল 

ব্রজে ইহার মহত্রু॥ পরমেশ্বর'দাস আর বৃন্দাবন দাঁস। কাশী- 
শ্বর গ্রীল রূপ সনাতন প্রকাশ ॥ গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাহ্- 
ঘোঁষ আর। সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥ দামোদর 
পণ্ডিত মিলিয়! পাঁচ ভাই। জনম লভিলা পৃথিবীতে এক 
ঠাঞ্ডি ॥ পুরন্দুর পণ্ডিত পরমানন্দ বৈদ্য । পৃথিবী আইল যত 
ছিলা অন্ত আদ্য ॥ শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার । বিশেষ 
কহিব কিছু চরিত্র তাহার॥ তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে 

জানি। আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥ অভিমান কেহ 
কিছু না করিহ মনে । প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে ॥ 
যাঁর পদ-পরসাঁদে আমি হেনছার। তোমরা ঠাকুর গুণ 
কহি ত সবার ॥ শ্রীনরহরি দাঁস ঠাকুর আমীর । বৈদ্যকুলে 
মহাকুল প্রভাব যাহার ॥ অনর্গল কুষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণময় তন্ু। 
অনুগত জনে না বুঝাঁন প্রেম বিন্ু ॥ অসঙ্ঘ্য জীবেরে দয়া 
কাতির- হৃদয় । কৃষ-অনুযাগ' সদা অথির আশয় ॥ রাধা 

রসে তনু গিয়াছে যেন। ভাবের উদয় বলি যখন যেমন ॥ 

ক্ষণে রাঁধারুষ্ণ-রসে নির্মল কীরিতি। শ্রীখণ্ড ভূখগ্ড মাঝে যার 
অবস্থিতি ॥ নরহরি চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি । সে চরণ 
বিন মোর আর নাহি গতি ॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধ। ভাবের 

আবেশে । রাধাকৃ্ণ রস-মূর্তিমন্ত পরকাঁশে ॥ চৈতন্য-সম্মত- 
পথে সে শুদ্ধ বিচার । অতুল সরস ভাঁব সব অবতাঁর' সকল 
বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পীরিতি। সরুল সংসারে যাঁর নির্মল 
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কীরিতি ॥ শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মধ্যে যাঁর অবস্থিতি। নরহরি চৈতন্য 

বলিয়া প্রভূর খ্যাতি ॥ বৃন্দাঁবনে মধুমতি নাম ছিল যাঁর। 
রাধাপ্রিয় সখী তিহে। মধুর ভাঁগ!র ॥ এবে কলিকাঁলে গৌর 
সঙ্গে নরহরি। রাঁধাকৃষ্ণ প্রেমার ভাগারে অধিকাদী ॥ তার 
ভ্রাতুষ্পুক্র রঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে 

প্রচুর ॥ শ্রীমুর্তিকে লাঁড়, খাঁওয়াইল যেই জন। তারে অঙ্গ 
বুদ্ধি করে কোন'মুড় জন ॥ সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর। 

কৃষ্ণ সঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ £কবল ॥ শ্রীমুর্তির সনে কথ 
যাঁর অনুত্রত। তাহারে কেমন জান কেমন মহন্ত ॥ বাহারে 
চৈতন্য বৈল মোর প্রাণ তুমি প্রকাশ করিলযারে অভিরাঁম 
গোস্বামী ॥ মদন বলিয়া! অবতাঁর জানাইল। চৈতন্যের 
কোঁলে সবে তেমনি দেখিল ॥ কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মন 

মোহে । নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সামান্য সেনহে ॥ সর্বদা মধুর 
বাণী:বোলয়ে বদনে । সর্ববকাল না শুনিল উৎকট কথনে ॥ 

চাতুরী মাধুরী লীল। বিলাস লাবণ্য । রসময় দেহ তার 
এসংসারে ধন্য ॥ পিতা! যাঁর মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস । চৈতন্য- 
সন্ত পথে নির্মল বিশ্বাস ॥ ময়ূরের পাখ! দেখি রাজ সমি- 
ধানে। পড়িলেন ক্ষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে ॥ কে জানে 

কেমন রস চৈতন্যের সঙ্গী। জানয়ে অনস্ত আদি যারা অঙ্গ 
সঙ্গী ॥ জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভন। সেই জন 
দেখে যাতে কৃষ্ণ-অন্ুভব ॥ কি কহিব আর অস্ত্র পারিদদ 
যত। . পৃথিবী আইলা সভে নাম নিব কত ॥ সমুদ্রের জল 
ঘবে কলসে পরিমাণি | পুথিবীর রেণু যবে একে একে গণি ॥ 
আকাশের তাঁর! ঘবে গণিবারে পারি । তভু গোরা অবতার 
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কহিবারে নারি ॥ মুগ অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব-আর | 
মুরুখ হইয়া করো! বেদের বিচার ॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য 
রত্ব চাহে। খর্ব যেন টাদ ধরিবার মেলে বাহে ॥ পঙ্গু মহী 
লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার । ক্ষুদ্র পিপীলিকা-গিরি চাহে বহি- 
বার ॥ এছন হৃদয়ে আশা বিলাদ আমার । গোরা অন্তার 
কথা করিতে প্রচ্যর ॥ কর.যোড়,.করি বল শুন সর্বজন । 

বাঁচাল করয়ে গোরাগুপণেমুক জন ॥ নিজিহ্বে কহয়ে সে 

প্রকট পটু বাণী । না পড়ি সুরুখ কহে ত্রন্মের কাহিনী ॥ 

পৃথিবী জনম মহা মহা ভাগবত । কৃষ্ণের গুপত কথা করিতে: 

বেকত ॥ অকারণে করুণ। করয়ে সর্ব জীবে । মাতা যেন 

ছুরন্ত তনয় পরিষেবে ॥ এছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ । 

অধম হইয়া অযুতের করে। সাধ ॥ ভ্রীনরহরি দাসের দয়াময় 
দেহে । পাতকী দেখিয়া দয়া অবধি সে লেহে ॥ ছুরন্ত অন্ধ 
শাতক্ী অতি হুরাচারে । অনাথ" দেখিয়া দয়া করিল 

আমারে ॥ তাঁর-দয়া বলে আর বৈষুব-প্রসাঁদে । এই ভরসায় 
পুথী হইব অবাধে ॥ কর যোঁড় করি বলি কাতর বয়ানে ॥ 
আক নিবেদিউ মুগ্রি বৈষ্ণবচরণে ॥ মৌর অধিক অধম 

নাহিক মহী-মাঝে । বৈষ্ণবের কৃপা বলে সিদ্ধ হউ কাজে ॥ 
দ্শনে ধরিয়া ভূণ এ লোচন দাস।* প্রণতি নতি করিয়ে পুর 
মোর আশ ॥ সুত্রশ্মগুড সায় পুথী শুন সর্বজন । অবতার 
আদিখণ্ডে কহিব এখন্ ॥ 

. ॥%॥ ইতি জ্রীলোচন্ দাস ঠাকুর বিরচিত ভ্রীটৈতন্থা- 
মঙ্গলে সুত্রখণ্ড (পূর্বাভাস ) সমাপ্ত ॥ক্॥ ১॥%॥ 

| পশ্লোকাঁঃ ২৩ । লাচারি ॥ 

[৮] 
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্রীপ্রীকষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। 

ধানশী রাগ, দিশা । 

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনঞ্খ | মোর প্রতি করো! গ্রভূ 
শুভ দৃষ্টিপাত ॥ প্রভু গোরাচন্দ নারে জয় জয় ॥ 

গোরাঁচান্দ ॥ জয় গদাঁধর শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি। জয় জয় 

নিত্যানন্দ সর্ববশক্তিধারী ॥ জয় জয় অদ্বৈত আঁচীধ্য মহে- 
শবর। জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥ সবার চরণ ধুলি 
মন্তকে ধরিয়া । আদিখণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া ॥ সর্ধব 

নিজ জন যবে জনম লভভিল। লাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণ! 
পড়িল ॥ পূর্থীতে চলিব আর নাহিক বিলম্ব আপনি 
ঠাকুর শচী-গর্ডে অবলম্ব। তেজোময় বায়ুরূপ শর্ত বাছ়ে 
নিতি। দেখিয়া ত সর্বলোকের বাঁয়ে পিরিতি ॥ এক ছুই 

তিন চারি পাঁচ ছয় মামে। শচীর উদরে মছাঁনন্দ পর- 

কাশে ॥ দিনে দিনে তেজ বাঁঢ়ে শচীর শরীরে । দেখিয়! 
সকল লোক হরিষ অন্তরে ॥ না জানিয়ে কোন জন আইন 
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শচীর ঘরে । ঘরে ঘরে এই মনে সভাই বিচারে ॥ ছয় মাস 
পুর্ণ হেন শচীর উদর। অঙ্গের ছটাঁয় ঝল মল করে ঘর ॥ 
হেনই সময় এক অদভুত কথা । আচম্বিতে অদ্বৈত আচার্য্য 
আইল তথা ॥ ঘরে বসিয়াছে জগন্নাথ দ্বিজ বর্ধ্য। সম্ত্রমে 
উঠিল! দেখি অদ্বৈত আচার্ধ্য ॥' অদ্বৈত আচার্য গৌসাঞ্ি 
সর্বব গুণধাম। ভ্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম ॥ দেখি 

মিশ্র পুরন্দর বড়ই সন্্রমে। বসিতে আন আনি দিলেন 
আপনে ॥ চরণের ধুলি লৈল মস্তক উপরে । সম্ত্রমে আচার্য 
কৈল বিনয় বিস্তরে ॥ পাঁদপ্রক্ষালনে জল.দিল শচী দেবী । 

শচী দেখি সম্ত্রমে উঠিলা অনুরাগী ॥ অনুরাগে রাঙ্গা, ছুই 
কমল লোচন। বাগ্প ঝলমল আঁখি অরুণ. বদন ॥ সকম্প 
অধর গদ গদ আঁধস্বর। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল- 
মল ॥ শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম | চমকিত শচী দেবী 

দেখিয়! বিধান ॥ জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিতা। কি 

কর কি কর বোলে হৃদয়ে ছুঃখিতা ॥ জগন্নাথ বোলে শুন 

আচার্য গোসাঞ্ি। তোমার চরিত্র কেহো। বুঝিবাঁরে 

নাঁঞ্ ॥ দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ । নহে বাকি চিন্ত। 

অগ্নি পোড়াইব দেহ ॥ আচার্য্য কহিল শুন মিশ্র পুরন্দর | 
জানিবা সকল পাছে কহিল উত্তর ॥ পুলকিত সব অঙ্গ 

_জানিয়া সন্দর্ভ | গন্ধ চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ভ ॥ সাত 

প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম |: না কিছু কহিল! গেলা আপ- 
নাঁর স্থান ॥ এথ| শচী জগন্নাথ মনে মনে গুণে । মোর গর্ভ 
বন্দন। করিল কি কারণে ॥ আচার্য্য গোঁসাঞ্চি কৈল গর্ভের 
বন্দনা | কোটি গুণ তেজ শচী পাঁশরে আপনা ॥ সব স্থখময় 
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দেখে ন! দেখয়ে ছুঃখ | সব দেবগণ, দেখে আপন সম্মুখ ॥ 
ব্রক্মা শিব সনকাদি যত দেবগণ | উদর সম্মুখ করি করয়ে 
স্তবন ॥ জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন | জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যা- 
নন্দ জনার্দন ॥ জয় সত্ব রজ স্তম প্রকৃতির পর । জয় মহাবিষু 
কাঁরণ সমুদ্র ভিতর ॥ জয় পরব্যোঁম নাথ মহিম! বিস্তার । 
জরূসত্ব পরসত্ববিষু্সত্বাকার ॥ জয় গোলোকের পতি রাধার 
নাগর । জয় জয় অনন্ত বৈকু% অধীশ্বর ॥ জয় জয় নিশ্চিন্ত 
ধীর ললিত। জয় জয় সর্ব মনোহর.নন্দস্থৃত ॥ এবে কলি- 
যুগে শচীগর্তেতে প্রকাশ । আপনে ভুর্জিতে আইল! আপন 
বিলাস ॥ জয় জয় পরানন্দ-দাতা৷ এই প্রভূ । এহেন করুণ! 
আর নাহি হয় কভু॥ আপনি আপন দাতা হৈলা কলি- 
কালে। পাত্রাপাত্র বিচার না হবে গদাধরে ॥ যে প্রেম 
যাচিএা করো আমরা! সব দেবে । -না পাইল লব লেশ গন্ধ 
অনুভবে ॥ সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া! । ভূষ্জাইবে 
আচগালে দোষ না! দেখিয়া । তয় প্রেম লব লেশ মোর! 

যেন পাই। তোর সঙ্গে রাধাকৃষ গুণ যেন গাই ॥ জয় জয় 
ঈসঙ্কীর্ভন দাতা গৌরহরি। ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি । 
চারি মুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তাতি। তরাসিল শচীদেবী 

চমকিত মতি ॥ সর্ববজীবে' দয়া ভেল শচীর অন্তরে । আত্ম- 
জ্ঞানে দয়! করে নাহি ভিন্ন পরে ॥ দশ মাস পূর্ণ হেল শচীর 

দিশে দিশে।: 'আপুন্ব পাঁশরেঁ দেবী, মনের হরিষে ॥ শুভ- 
দিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি । ফাঁন্তনের শুভনিশি হিমকর- 
ঢ্যুতি ॥ রাহ চন্দ্র গরাঁসয়ে অদভূত বলে । উঠিল চৌদিক 
ভরি হরি হরি বোলে ॥ চৌদিকে ভরল আর সব চারুগন্ধ । 
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পরসন্ন দশ দিক্ বায়ু মন্দ মন্দ। ঘড় খাতু উদয় ভৈগেল সেই 
কালে। প্রভূ শুভজন্ম পুথিবীতে ছেন বেলে ॥ অন্তরীক্ষে 
দেবগণ দিব্য ঘাঁনে চান্থে। গৌর অঙ্গ দেখিবাঁরে অনুরাগে 
ধাঁএ॥ একমাত্র শুনি ধ্বনি হরিহুরি বৌল। জন্মমাত্র প্রকাশ 
করিল প্রভু মোর ॥ শচীর অন্তরে মহাবৈকুণ সম্পদ | আনন্দে 
বিভোর দেবী বলে গদগদ ॥ জগন্নাথ পঙ্ডিতেরে ডর্কে 

হাতসানে। জনম সফল দেখ পুজ্রের বয়ানে ॥ পুরনারীগণ 
জয় জয় দেইস্থখে ৷ আনন্দে বিভোর তারা দেখিয়1 বালকে । 
বেদ দেব নাগকন্যা সবাই আঁইলা। দেখিয়া গৌরাঙ্গ, 
জয় জয় ধ্বনি কৈলা ॥ গৌর নাগরিম! গন্ধে ভবিল ব্রহ্মাণ্ড। 
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥ দেখিতে দেখিতে 

সভার যুড়াইল নয়ান। সবার মনে ছৈল এই নাগরীর প্রাণ ॥ 
এ হেন বালক কভু দেখি নাঞ্জি শুনি । ইসহারে দেখিয়া 
প্রাণ করয়েকি জাঁনি॥ মানুষের হেন চিন না দেখিয়ে কিছু। 

দিব্য বিলাসিনী বলে জানিব ইহ পাছু ॥ জগন্নাথ বিভোর 
দেখিয়া! পুক্র মুখ । ত্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক * ॥ 

* অভিনব গাত শিশু গৌরুচন্রের মুখচন্দ্র দখন করিরা অগা সিশ্রের 
যেরূপ. ভাব হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া, ঘুর জন্ম উপলঙ্গে দিলীপর'ভেন় 
আনন্দ, যাহ! রঘুবংশে কালিদাস বর্ণন করিয়াছেন তাহা মনে হওয়ায় আমি 

এই স্থানে উদ্ধত করিলাঁম £- 
“নিবাতপন্মস্তিমিতেন চক্ষুষাঁ নৃজন্ত কান্তং পিবতঃ গ্তাননং 

মহোদধেঃ পুর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহ্র্ষঃ প্ররবভূব নাজ্মনি ॥৮ ৩। ৯৭ ॥ 
অর্থ । সুদূর গগন্ম'গুলে পুর্ণচন্্রকে উদিত দেখিয়া যেমন সুগভীর সাগর 

উচ্ছিত হয়, (আজ সেইমত বহুকালের কল্পিত মনে রথের ফল স্বরূপ ) 
পুত্রের সুখচন্দ্রকে বারুশৃন্ গ্রদেশের স্থিরতর পদের সায় হির নয়নে দর্শন 
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কত চান্দ উদয় নেখিয়া মুখখ।নি । প্রফুল্ল কমলদল বয়ান 
বাখানি ॥ উন্নত নাসিক! তিলকুল্ুম জিনিয়া । ঝলমল্ 

গোঁরা অঙ্গ কিরণ অমিয়। ॥ অধর অরুণ আর চারু গণ্ড- 

দ্যুতি । স্ন্দর চিবুকু দেখি উঠয়ে পিরিতি ॥ সিংহত্রীব গজ- 

স্কন্ধ বিশাল হৃদয় । আজানুলন্বিত ভূুজ তনু রসময় ॥ বিশাল 

নিতম্ব উরু কদলীর যেন। অরুণ কমলদল দুখানি চরণ ॥ 

ধ্বজবজাক্ুশ মে পঙ্কজ পদতলে । রথ ছত্র চামর স্বস্তি 

জন্মৃফলে ॥ উদ্ধরেখ। ভ্রিকোণ কুঞ্জর কুম্তবরে ॥ সব অপরূপ 

রূপ অস্বত উগরে ॥ হেন অপরূপ রূপ পুথিবীর মাঝে । 
মহাঁরজি রাজাধিপ লক্ষণ বিরাঁজে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব কিন্নর 
দেবগণ। পুথিবী আইলা" কিবা কৌতুরু কারণ ॥ নয়নে 
লাগিল সবার অস্ত অঞ্জন । চির অনুরাগে যেন প্রিয় দর- 

শন ॥- জন্মমাত্র বালক হইল এই দেখাঁ। কত কাঁল ছিল- 
পুরুবের যেন সখ] ॥ প্রতি অঙ্গ অস্বৃত সঞ্চরে রাশি রাশি । 
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ॥ বালক দেখিয়া বুক 
ভরল.আনন্দে । আলসিত আঁখি কেনে শ্থ নীবিবন্ধে ॥ জন্ম- 
মাত্র বালক দেখিল 'যেই ক্ষণে । কত কোটি কাম জিনি 
স্ন্দর বর্টিনে ॥ হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়। স্বরূপে 
মানুষ নহে শচীর তনয় ॥ অভিনব কামদেব শচীর নন্দন | 
করিয়া! দিলীপরাজের চিত্তে আনন্দ তরঙ্গউদ্ভ্িত হইয়াছে । সমুদ্রের জল 
উচ্চ্িত হইয়া যেমন তৃথায়-স্থান না পাইয়া! তীরভূমি ও তৎসংলগ্র নদীকে 
বর্ধিত করে, রাজার আনন্দও তেমনি রাঁজ-হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া প্রজাবর্গের 
হৃদয়কেও অধিকাঁর করিয়াছে অর্থাৎ পুজের জন্মোৎসবে, কি ঘাঁজা কি প্রজা 

মকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। (প্রকৃত পক্ষে নদীয়। নগরে জন ষাখাঁ- 
বথেরও আজ তদ্রপ আনন্দ )। 
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শ্রবণে অস্থৃত, যবে করয়ে ক্রন্দন ॥ আপনে গোঁলোকনাখ 
তৈল অবতার ।. নির্ধারিল নারীগণ অনুমান সার ॥ সব 
লোকনাথ এই অবনী প্রকাশ । আনন্দে বিভোর কহে এ 

লোচন দাস ॥ 

মঙ্গল ধানশী রাগ ॥ * 
মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গর গর, গদগদ বলে কণ্টস্বরে |. 

ইষ্ট কৃটুন্ব আনি, বলে মধুর বাণী, অবিলম্বে পুজ্রোৎসব 
করে ॥.মঙ্গল করহ উৎসাহ । আনন্দে শচীর মন্দিরে গোরাঁ- 
গুণ গাহ ॥ প্র ॥ ্ 

জয় জয় জয়, চৌদিকে স্থখময়, আনন্দে ভরল নগরী | 
কুলবধূ যত, আওল শত শত, বিলাহ সিন্দ্র পিঠালি ॥. পুক্ত 
করি কোলে, আনন্দ প্রেম ভরে, গদগদ বলে শচীদেবী। 

আশীর্বাদ কর, পদধূলি দেহ, বালক হউক চিরজীবী। 
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,দেহু না সব নারীগণে। 

অমিয়াধিক দেহ, পরিণাঁম বিপর্ধ্যয়, নিমাই বলিয়া থুইল 
নামে? এ অফ দিবসে, শিশুরে সন্তোষে, বিলাহ এ-অষ্ট 

কলাই | নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব, বাঁজত আনন্দ 
বাধাই ॥ বাঁয়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে, অবনীপ্ুর্ণিমার 

চান্দে। কাজর উজোর, নুয়ান যুগল, গোঁরোচনা তিলক 
স্ছছান্দে॥ এক চরণ, সঘন চালন, ঈষৎ হাঁসয়ে মুচকি । 
শচী জগন্নাথ, দেখি অদভূত, নিরখি অনিমিখ আখি ॥ শ্রীআঙগ 
মার্জন, করুয়ে নিতি নিতি, স্থগন্ধি ভৈল হরিদ্রাৌ। বদন 

চুন্বয়ে, .হিয়। ভরি থুয়ে, ধন্য শচী শুচরিতা ॥ এছন দিনে 

দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষণে, আনন্দ নদীয়া! নগরে | কিবা দিব! 
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রাতি, না জানে বার তিথি, প্রেমায়ে আপনা পাশরে ॥ 
নদীয়া নগরে, আনন্দ. ঘরে ঘরে, না জানি কি নারী পুরুষে. 
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরিবন্ধ, মাঁতল অতুল হরিষে ॥ শরদ 

শশী জিনি, বদন*অনুমানি, মদন সদন বিরাঁজে । যুবতী ঘত 
ছিল, উমতি সব ভেল, ছাড়িল গুরু গৃহ কাঁজে ॥ দিনে তিন 
বেরি, ধাঁয়ে পুরনারী, বালক দেখিবার তরে । দেখি দেখি 
ভুলি, সবেই কোলে করি, পুলক ভরিল কলেবরে ॥ এঁছন 

দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দ কহিল কি যায়। 

শ্রীনরহরি দাস,”পদ করি আশ, লোচন দাপ গুণ গায় ॥ 
সিন্ধুড়। রাগ ॥ 

এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার । বাঢ়য়ে শরীর যেন 
অমৃতের ধার ॥ কিদিব উপমা তার ন! দিলে সেনারী। 
খল বল করে প্রাণ কহিলে সে পারি « নিতি মোঁলকলা! পুর্ণ 

ইন্দ্ু মুখচন্দ্র | সাঁধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥ আবেশে 
অধর আধ মুচকি হাসিতে । অমিয়ার সার ধেন হিল্লোল 

সহিতে ॥ রসে ডুবু ডুবু রাতা নয়ন যুগল। কাজর অমিয়া- 

পঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল ॥ শী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্। 
সাদরে নিরখে দৌহে পুজ্রের বয়ান ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে 
কান্দে ক্ষণে খটি ক করে। ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার 
উপরে ॥ শচী-স্তনযুগে ছুই চরণ রাখিয়!। দোলে যেন সোণার 
লতিক! বায়ু পাঞ্া ॥ অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্রহাসি। 
অধরে অমিয়া রাশি পড়ে যেন খনি ॥ নাসিক! শুকের ওঠ 

'জিনি মনোহর । গণগুষুগ জ্যোতিম্ময় গঠন স্ু্বর ॥ এক দুই 
ক 

স্পেস শিপ পালা আপ পপ পা 

* থটি-_নির্কান্ধ, (জেদ বা আখটি করা )। 

৯] 
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তিনচারি পীচছয় মাসে। নামকরণ হইল অন্পপ্রাশন দিবসে 

পুজ্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর। অলঙ্কারে ভূষিত সোণার 

কলেবর॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে গজমতি হার। কোটি স্বর্ণশিকলি 
মগরা পায়ে আর ॥ মাড়িল হিঙ্কুল যেন করণ্পদতলে । অবর 

বান্ধুলী আঁখি রাতা উতপলে ॥ বিজুরী মাজিল গোরাঁ- 

অঙ্গ ঠাঞ্রি ঠাঁঞ্চি। ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পাই ॥ 
বিশ্বপালনে থুইল বিশ্বস্তর নাম। সরস্বতী সন্বাদ যে পুরুষ- 
প্রধান ॥ ক্ষণে পিতা মাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া । অথির শরীর 

পড়ে পদ ছুই ঘাঁঞা ॥ অবেকত আধ আঁধ লহু জহু বোলে । 
দের সাগর যেন অমিয়া উথলে ॥ এইমত দিনে দিনে 
আঙ্গিণ বেড়ায়। 'ঘুচিল বিবিধ তাঁপ জগৎ জুড়ার ॥ লখিমী- 

লালিত পদ ধরণীর কোলে। প্রেমেতে পৃথিবী দেবী আপন 
পাশরে ॥ গগনেতে এক চাঁদ ভূমে দশ চাঁদ । কিরণের তেজ 

সে যে আখি পাইল আন্ধ॥ আর দশ চাদ কর অঙ্ুলির 
আগে । পাতকী দেখিয়! হিয়াআন্গিয়ার ভাগে ॥ জীমুখ চাদ 

কত কোটি টাদের রাজা । ভূরু কাঁমধনু দিয়া কাম কৈল 
পুজা ॥ কি কহিব আর তাঁর কিরণ চক্দ্রিমা। অন্তরে তিমির 
কাটে নাহি করে ক্ষম1 ॥ কে কহিতে পারে তার বালক- 

চরিত্র । লৌকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥ দ্রিনে দিনে 
করে প্রভু করুণা প্রকাঁশ। শুনি আনন্দিত হিয়া এ লোচন- 

দাস॥ 

বরাড়ি রাগ ॥ 
চান্দ চান্দ চান্দ, গগন উপরি কে পাঁড়িয়া আনি দিব। 

কলঙ্ক মুছিয়া, আমার গৌরাঁর, কপালে চিত্র লিখিব ॥ আঁয় 
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আয় আয়, আমার সৌঁণাঁর সত, .চাঁন্দের লাগিয়! কান্দে। 

আখটি করিতে, একটী বোল যেন, অমিয় অধিক লাগে ॥ঞ॥ 
এখনি আসিবে, নিমাইর বাঁপ, ক্গীর কদলক লঞ্া। হের 

আমিছে বাছা, হা ও ছুরন্ত রে নিন্দ যাহ আখি মুদিয়! ॥ 

সোণার পদ্মমুখ, রাঁতী'আখি মুদ্রিত, আঁধটি তারা! । হেন 
বুঝি পারা, ময়ূর পাঁখারে, ডুবিল আধ ভমর ॥ পাটের 

গিলাপ, তাতে নেতের তুলি, রচ্চিয় হুশয্যা খানি । কোলে 

করিয়! পুক্র, পাখাঁলি হইয়া, স্গুতিল। শচী ঠাকুরাণী॥ এক স্তন 
মুখে, রহি রহি চাঁখে, অঙ্কৃলি নাড়য়ে আর। লৌচন বলে সব, 

দেব শিরোমণি, বালক রূপ বিহার ॥ 

ধাঁনসী রাগ, দিশ। ॥ 

আরে আরে হয় (মূচ্ছা ) ॥ 

হেন অুদভূত কথা শ্রবণ মঙ্গল শুন গোরা গুণ গীথ] ॥ 
ওকি আরে ওকি আরে হয় ॥ 

আর দিন এক কথা শুন সাবধানে । আপন প্রকাশ প্রভু: 
কৈল যেন মনে ॥ এক গৃহে জগন্নাথ গৃহীন্তরে শচী। পুভ্ত 
কোলে করি শচী গৃহে আছে স্থিত ॥ শুন্যঘরে কত সৈন্য 
সামন্ত ভরিল | এন দেখিয়া শী তরাসিত হেল ॥ যত 

দেবগণ আসি শচী কোল হৈতে । বসাইল রত্বসিংহাসনেতে 

ত্বরিতে॥ অভিষেক করি নানাবিধ পুজা করি । প্রদক্ষিণ কি 

পড়ে চরণেতে 'ধরি ॥ ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি সবে করে বার বার। 

জয় জয় হরিধ্বনি করিছে বিস্তার ॥ জয় জয় জগন্নাথ সবার 

পাঁলন। কলিকাঁলে সবাঁকারে করিবে পৌষণ ॥ বৃন্দাবনধন 
রস দিবে সভাকাঁরে । নিবেদন তোমার চরণে বশ্বস্তরে & 
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দেখি শচী মতা বারম্বার চমকিত। পুর পুত্র বলি শচী 
ভেল মহা ভীত ॥ আপনারে নাহি ভয় পুক্রগত প্রাণ। বালক 

পাঠাইঞা দিল! জগন্নাথ স্থান ॥ তোর পিতা. স্্তিয়াছে 
&ঁ না দেবঘরে। ওথা যাই স্থখে নিদ্রা যাহ তার কোলে ॥ 
চলিলা ত গৌরচন্দ্র মায়ের বচনে । “নূপুরের ধ্বনি শুনি শুন্য 
চরণে ॥ বাহিরে আইলা যবে দেব শিরোৌমণি। সকল 
দেবতা আইলা পাছে যোড় পাণি ॥ প্রভু কহে দেবগণ 
নাচাহ আমারে । গাঁও রাঁধাকৃঞ্চ লীলা কহিল সবারে ॥ 
দেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম গানেতে মিশাঞা। দিলেন আনন্দে 

গৌরচন্দ্র যে ধরিয়া ॥ আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে। 
শ্রীরাঁধাগোবিন্দ প্রভূ বলিছে আপনে ॥ কালিন্দী যমুন! 
বৃন্দাবন বলি ভাঁকে | রাধা রাঁধ! বলিয়া ডাকেন মহাস্ত্রখে ॥ 

দেখিয়া পুজ্ের লীলা' যুচ্ছা শচী পাই। শব্দ শুনি জগন্নাথ 
অস্থিরে আইল! ॥ জগন্নাথ ডাকে শচী কিন! ধ্বনি শুনি। 
উচ্চৈহস্বরে ডাকে তরাসিনী শচী রাণী ॥ বাহিরে আসিয়া 
হে পুত্র কৈলা কোলে ॥ শুন্য চরণ দেখি আপন। 
পাশরে ॥ তহি ক্ষণে কৃঞ্জের চরিত্র মনে পড়ে । শচীদেবী 

কহিল যে দেখিল নিজ ঘরে ॥ চাঁরি মুখ পাঁচ মুখ আদি যত 

দেবা | দিব্য যানে আসি কৈল বালকের সেব্| ॥ প্রাঙ্গণে 
নাঁচিল পুজ্র রাঁধাকৃঞ্চ বলি। আমিহ শুনিল সপ্রব মনে 

করি ॥ দেখিয়া! তরাসে তব ঠাঁঞ্ি পাঠাইল। শুন্য চরণে 
নূপুর শবদ শুনিল ॥ এমত বাঁলক দিব্য মুরতি স্থঠীন। না 
জানি কখন কার কি হয় বিধান। সাত কন্যা % মরি মোর 

* ট্চতম্চরিতামুতের আঁদিখণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, শচীর 
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এইটা ছাওয়াল। ইহা লই কিছু হেলে না জীব মে! আর ॥ 
সাঁত পাঁছ নাহি মোর এই আখির তারা । আন্ধলের লড়ি 

যেন এই ধন মোর! ॥ ঘর সরব ধন দেহে আত্মা তনু । ন! 
রছে জীবন মোর গৌরচন্দ্র বিনু ॥ বিদ্ববিনাশন হেতু প্রকার 
এ চিন্ত। বাঁলক-মঙ্গল করু দেব আদি অন্ত ॥ হেন মনে অনু- 

মানে রাত্রি স্থপ্রভাতে । খেলায় শচীর স্থত বালক সহিতে ॥ 
ক্ষণে আঙ্গিণায় লুটি ধুলায়ে ধুসর । দেখিয়া জননী কিছু 
বলিছে কাতর ॥ সোণার পুত্লী তনু মদন স্ুষ্াদে। উপম! 

দিবারে নারি আকাশের াদে॥ এ হেন সুন্দর গায় ধুলায়ে 
পড়িয়া । লুটাঁঞ বলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা ॥ ইহা বলি 
ধুলা ঝাড়ি চুন্বয়ে বদন। পুলকে পুরল অজ অরুণ নয়ন ॥ 
তাঁর পরদিনে পুন শচীর নন্দন। বালক আঁহিতে করে বাহিরে 
পর্য্যটন ॥ গঙ্গাকুলে তরুমূলে খেলাঞ। বেড়ায় । মর্কট খেল! 
(খলে এক চরণে দাঁণডঁয় ॥ শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌর- 
হরি । ধরিতে চলিল শচী হাতে ছড়ি করি ॥ জানুর উপরে 

জানু রহে একপদে । দেখিয়া জুননী ডাকে উৎকট শবদে ॥ 
মায়েরে দেখিয়! প্রভূ পলাইয়া যায়॥ মাতিল কুঞ্জর যেন উল- 
টিয়া যাঁয় ॥ ধর ধর.বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী। আগে আগে 
ধাঁয় গৌর প্রভু দ্িজমণি ॥ ধরিবারে শচী যায় ধরিতে ন! 
পারে। ধাঞা সীঁদাইল প্রভূ ঘরের ভিতরে ॥ ঘরমধ্যে 
যত ভগ ভাঁজন আছিল ॥ ধর ধর করিতে সর্বব আছাড়ি 

আট্টা কন্া হইয়া! হইয়াই মরিয়াছিল, যথা £- 
্ “জগন্নীথমিশ্র-পত়ী শচীর উদরে। 

আষ্ট কন্য। ক্রমে হইল জন্মি জন্মি মরে ॥” 
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ভাঙ্গিল ॥ নাসাঁয়ে জঙ্কুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে । হেট বদন 

করি প্রভূ বিশ্বস্তর রহে ॥ অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা- 
ভরে। দীড়াইলা হেটমাথে অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥ চক্রের 
উপরে যেন খঞ্জন বনিয়া | উগাঁরয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া ॥ 

দেখি শচী গৌরমুখ প্রেমে পুর্ণ হঞ1 1 আইস.কোলে করি 
বোলে মোর ছুলালিয়া ॥ করে ধরি করি বোলে শচীঠাকু- 
রাণী। ঘর সরবস যাঁউ তোমার নিছনি॥ এই মত নানা লীল। 
করে গৌরহরি । বুঝিতে নম পারে শচী পুত্রের চাতুরী ॥ 
লোক বেদ অগোচর চরিত্র অপার । উদ্ধত জানিল শচী না 

বুঝি বেভার ॥ সুদৃঢ় চঞ্চল পুজ্র জানিল নিমাই । ছুঃখ- 
ভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞ্জিি ॥ আর দিন পরিণত 

আনি যত নারী ॥ * পুছিলেন সবাকারে অনুনয় করি ॥ কত 

সাধে পুজ মোরে দিলেন গোসাঞ্চি ॥ ক্ষিপ্ত মত আচরণ 

বুদ্ধি কিছু নাই। এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি । 

আচার বিচার কিছু না করে বিচাঁরি ॥ শুনি সবে কান্দিতে 

লাগিল! ছুঃখভরে । কোলে করি গোরাঁচান্দে সবে মেলি 

বোলে ॥ কেনে কেনে .বাঁপ কত এত অমঙ্গলে | শুন 

বিশ্বস্তর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে ॥ দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল 
অন্তর । শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বর ॥ কবে হেতে 
এমত হইল পুত্র তোর। শচী বোলে না পাঁরি কহিতে 
কিছু ওর ॥ এক দিন রাত্রে পুত্র ছিন্ু কোলে করি ।*আসি 
সব দেবত! রহিল ঘর ভরি ॥ দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাঞ্জি 

রাখিয়া । দগুব করে তারা ভূমিতে পড়িয়া ॥ জাগিয়! 

দেখিন্ুু মুশ্রি এত চমৎ্কার। সেই হৈতে কিবা তন্ত্র 
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ছইল ইহার ॥ শুনি সবে এই সত্য বলিলেন বাণী। 
কোঁন দেব ইহাতে রহিবে অনুমানি ॥ সব দেব-নাঁমে এক 
যজ্ঞ আরন্তিয়া। সব বিপ্র লঞা। আইস মিশ্রেরে বোলিয়া॥ 
স্বস্ত্যয়ন করি কর বাঁলক কল্যাণ। পুজা পাঁঞা দেব যেন 

যায় নিজ স্থান ॥ চিন্তা না করিহ শ৮া কহিল নিশ্চয় । পুজা 

পাঁইলে দেব তোরে করিবে অভয় ॥ বারে বিদায় দিল" 
পদধুলি লঞ11 কহিলেন সব শচী দিঞ্েরে বাইয়া ॥ শুনি 
শট] সহ মিস চিম্ততে দ্রব্য করি। যজ্ঞ করি ব্রাহ্মণের 

গণকে আহরি ॥ তথা শচী গৌরচন্দ্র লঞ্। গঙ্গাম্সানে | 
চঞ্চল. ঘুচিল পুত্র করি এই মনে ॥ শচী আগে আগোয় 
বিশ্বস্তর রার। খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়॥ 

ত্যক্ত ভাগ পরশ করিয়! চলি ঘাঁয় ॥ দেখিয়! জননী দেবী 

করে হাঁয় হায় ॥ অধিক চঞ্চল পুজ্র হইল আমার । স্বক্ত্যয়- 
নের ধর্ম আর হইল বিস্তার ॥ ছি ছি বোলিয়া ডাকে 
বোলে কটভ্তর ॥ শুনিয়। সদয় বাঁণী কহে বিশ্বন্তর ॥ কি 

শুচি অশুচি কিবা ধন্্মধর্্ম তত্ব ।.ন। বুঝি বিচার কিছু রয়ে 

/জগত। ক্ষিতি.জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার। জগতে 
(বতেক ইহা বহি নাহি আর'॥ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি নাহি অন্য 
ৰ ধর্ম | ত1 বিন্ু সকল মিছ! কহিল এ মন্ত্র ॥ ইহা শুন শচী- 

, দেবী বিস্ময় হইয়া । স্থর-নদী-ন্নান কৈলা গৌরাঙ্গ লইয়া ॥ 
ঘরে গিরা শচীদেবী জগন্নাথে কয়। বালক-চরিত্র কিছু শুন 

মহাশয় ॥ সর্ববযজ্ঞময় এই তোমার তনয়। নিশ্য়ে জানিল 
বিদ্ব কিছু নাহি হয় ॥ অশুচি দেশেতে গিয়া কহে হেন 

বার্ভী। না দেখিল না শুনিল বালকের কথা ॥ ইহী শুনি জগ- 
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নাথ পুক্র কোলে লৈল। ছুইলা অশুচি দেশ সব ভাল হেল ॥ 
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তাঁর । এ দেহের আত্মা তোমা 
বহি নহি মোরাঁ॥ ইহা! বলি দৌহে পুভ্রবদন নেহারে। 
প্রেমে গর গর তারা আপনা! পাঁশরে ॥. অরুণ নয়নে অশ্র- 
ধারা সব গলে । পুলকিত মব অঙ্গ আধ আধ বোলে ॥ 

*র্দোহে দৌহা মুখ হেরি উপজিল হাস। গোরা গুণ গায় 

স্বখে এ লোচনদাস ॥ 

প্রীরাগ, দিশা ॥ 
অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয় (মুঙ্ছা )॥ 

অকি আরে মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয় আনন্দ, কিন! 
মোর গৌরাঙ্গ নারে জয় জয় ॥ প্রু॥ 

এই মনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন । বাঢ়য়ে শরীর 
যেন স্থমেরু সন্ধান । অমৃতের ধারা যেন বচনমাধুরী। 
শুনি শচীমাত। মনে অতি কুতৃহলী ॥ কথাচ্ছলে কথা শুনি- 

বারে চাহে রাণী। প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥ 
উচ্চ করি শচী ডাকে মহা কুতুহলী। শুনিতে না পাই কহে 
গোরা বনমালী ॥ বাৎসল্য প্রেমেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা | 
ক্রোধ করি ছাড়ি লঞ। ধায় উনমতা ॥ আজি বাক্য নাহি 
শুন উদ্ধতের মত। রৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দ্দিবে 
ভাত ॥ এত বাক্য শুনি তভু শচীর নন্দন" খাট করিন৷ 
শুনয়ে মায়ের বচন ॥ রুধিল সে শচীদেকী চাহে এক দরিঠে | 
ধাঞা থরিবারে যায় হাতে করি ছাটে ॥ ধাঞ1] গোরাচান্দ 
গেল! অশুচির স্থানে । ত্যক্তমৃত্তিকাঁর ভাগ বর্জিয়ে যেখান ॥ 
দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি । হাহাকার সরে শী 
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বোলে কটুবাণী॥। অধিক সে বিশ্বস্তর রুষিল হিয়ায়। 
উপরি উপরি ভাঁগু উিয় দাড়ায় ॥ কুপিত বচন শুনি করে 

বিপরীতি। বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পিরিতি ॥ আইস 
আইস বাপ ছাড় জুগুপ্নিত কন্ম। এনহে উচিত তোর 
ব্রাঙ্মণের ধন্ম ॥ ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র ॥ 
শুনি কি বলিৰ লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥ আইস আইস 
বাপ স্নান কর গঙ্গাজলে । মায়ের পরাণ ফাটে চড় সিয়। 

কোলে ॥ নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া । এ ঘরে 
ও ঘরে যেন বেড়।সি কান্দিয়া ॥ কষিত এ দশ বাণ স্বরণ 

তন্ু। এহেন সুন্দর গায় ধুল! মাখ কেন ॥ অশুচি কুৎ- 
সিত স্থান ছাড় বাপ মোর । চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালী 

তোর ॥ শুনিয়া রুষিল বিশ্বন্তর গুণরাঁশি। বারে বারে 

কহ তোরে তু নাবুঝপি ॥ অশুচি অশুচি বোলি বলসি 

কুবৌল *&₹₹ | কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর ॥ ইহা 

বোলি সম্মুখে ইন্টক লই হাথে । ই্টকে প্রহার কৈল 
জননীর মাথে ॥ ইন্টক! প্রহারে মুচ্ছা পাইলা শচীরাণী। 
মা মা করিয়। পুন কান্দয়ে আপনি ॥ কান্দনার বোল শুনি 
পুরনারীগণ। নিকটে যে ছিল ধাঞা অ।ইল তখন ॥ গঙ্গী- 
জল মুখে দিয়া সচেতন কৈল। সংজ্ঞা মাত্র “বিশ্বস্তর” বলিয়া 

* প্রাচীন কালের বাঙ্গালা প্রায়ই সংস্কতের সদৃশ ছিল। তাহ! “বুঝগি” 
ও “বলসি” এই ছুই কথাতেই অনেক বুঝা যার। এ পদ দুইটা “বুধ্যসে” ও 

“বদসি” এই দ্বই সংস্কৃত পদের অন্ধরূপ। বুধ ও বদ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরু- 
যের এক বচনে নিষ্পন্ন। উৎকলদেশে এখনও এরূপ কথার ব্যবহার আছে। 
ইহার দৃষ্টান্তও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। 

এ 



৭৪ চৈতন্ত-মঙ্গল । 

ডাকিল ॥ বাহু পসারিয়া শচী পুভ্র কোলে কৈল। মুচ্ছিত 

হইয়1 পূর্ববজ্ঞান পাঁশরিল ॥ কান্দয়ে সে বিশ্বস্তর জননী 
দেখিয়া । তহি এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়।॥ চিবুকে ধয়িয়। 
বিশ্বস্তরে বোলে বাণী। নারিকেল ফলছুই মায়ে দেহ আনি ॥ 
তবে সে জীয়র শচী এই তোর মাত । নহে বা মরিল এই 
শুন মৌর কথা ॥ ইহা! শুনি বিশ্বস্তর হরিষ হইল। তখনি 
যুগল নারিকেল আনি-.দিল ॥ তৎকাঁল গলিতবন্ত স্নিগ্ধ 
সোৌণাবাণ। নারিকেল যুগল্ দিল জননীর স্থান ॥ দেখিয়! 

সে নারীগণ বিস্ময় হইল। এই ক্ষণে শিশু নারিকেল কোথ! 

পাইল ॥ তহি এক দিব্য বিলাঁসিনী নারী আছে । লহু লহু 
বোলে গোরাচাঁন্দে কিছু পুছে ॥ শিশু হঞ। নারিকেল 

কোথা পাইলে তুমি। তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি 
আমি ॥ এছন শুনিয়া বাণী গৌরচন্দ্র রাঁয়। হুহুঙ্কার 
করি ধরে মাঁয়ের গলায় ॥ বাহু পসারিয়া৷ শচী পুত্র করি 
কোলে । লাখ লাখ চুন্ব দিল বদনকমলে ॥ বয়ান মুছিল 
অঙ্গ বসন লঞ। করে । শ্রীঅঙ্গ মার্জন কৈল স্থুরনদী জলে ॥ 
স্নান করাইল গঙ্গীজল অভিষেকে । অন্তর বিস্মিত পুক্ত 
বদন নিরিখে ॥ সমুদ্র গম্ভীর কোটি-দিনকর ছটা । কোটি 
নিশীকর তেজ নখ কুড়ি গোটা! ॥ কোটি কাম জিনি লীনা 
স্থললিত তনু । রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু ॥ সব 
লোকনাথ এ অবনী পরকাশ। দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে 
তরাঁস,॥ পুরুব রহস্ত গন্তধারণের কাঁলে। দেখিল দেবত! 
দিব্য ঘাঁনে চাঁরি পাঁনে॥ আর ঘত বালক-চরিতে যত কৈল। 
এখন সকল সেই স্মরণ হইল ॥ নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্ময় 
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লনাঁতন। নিলেপ নিরাকার নিরঞ্জন নারায়ণ ॥ সর্বময় 

লর্বশক্তিধর আত্মারাম । যোঁগীন্দ্রগণের ইহো ধ্যান অনু- 
ক্রম ॥ মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন। ব্রহ্ম 

মহেশ্বর আদি যত দেবগণ ॥ সবার আরাধ্য এই আমার 

তনয়। বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥ যেই 
মাত্র কোলে কৈল বিশ্বস্তর হরি। পুভ্রভাঁবে শচী দেবী 
এশ্বরধ্য পাঁশরি ॥ ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া] 
কোন দেব আবির্ভাব হৈল পুভ্র দিয়া ॥ এত চিন্তি রক্ষ! 
বাঁন্ধে অঙ্গে হাত দিয়া । জনার্দন হৃধীকেশ গোবিন্দ বলিয়।॥ 
শির তোর রক্ষা করু চক্র সদর্শন। চক্ষু নাসিক! মুখ 

রাখুক নারায়ণ ॥ বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর | ভু 
তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর ॥ উদর তোর রক্ষা করুণ 

দামোদর । নাভি তোর রক্ষা করু নৃমিংহ ঈশ্বর ॥ জানু 
দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম। রক্ষ/ করু ধরাধর তোর 
ছু চরণ ॥ সব অঙ্গে থুথু কৃতি দিয়া শচীমাতা | পুভ্রভাঁৰে 
অতিশয় হৈল উনমতা ॥ হেন মনে আনন্দে সানন্দে দিন 

গেল। পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হেল ॥ স্থখে শচী 
গৌরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল। দাস দাসীগণে সন্ধ্যা কার্ষ্যে 
নিয়োজিল ॥ হেন মতে দিন অবসানে সন্ধ্যা হেল। পুর্ণি- 
মার পুর্ণচন্দ্র গগনে উদ্দিল ॥ হেন কালে গৌরচন্জ্র চতুর 

স্থজান। মামা বলি কান্দে যেন বালক অজান ॥ শচী 

বলে সন্ধ্যাকাঁলে না কর ক্রন্দন । যাহা চাহ' তাহা দ্রিব 
শুনহ বচন ॥ প্রভূ কহে চীদ দেহ আমারে পরাঁড়িয়!। 

হাঁসি হাঁসি শচী বোলে আরে অবোধিয়া ॥ ধিক্ ধিকু এ 
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পুক্র দিলেন মোর ঘরে । চাঁদ কভু আকাশে কে ধরিবারে 

' পারে. ॥ প্রভূ বোলে বোলিলে যে যাহ! চাহ তুমি । তাহা 
দ্রিব এমন কহিলে তুমি বাশী॥ এই লাগি চাঁদ নিতে 
ছৈল মোর মন। ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন ॥ 
আঁচলে ধরিয় কান্দে নান খটি করে। চরণ আছাড়ে করে 
নয়ান কচাঁলে ॥ মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরারায়। 

খেল! খেলিবাঁরে আকাশের চাদ চায় ॥ ক্ষণে খটি ক্ষণে 
লুটি মাঁয়ের চুলি ছিড়ে। ধুলায় ধূসর করে হানি নিজ 
মুড়ে ॥ “দেখিয়া জননী বোলে অবোৌধিয়। প্ুত। তৌহারি 
চরিত্র মোরে বড় অদভূত ॥ আকাশের চান্দ কথি পাব ধরি- 
বারে। অমন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে ॥ হের দেখ 

লাঁজে চান্দ মলিন হইল । ন! বুঝিয়া তোর আগে উদয় 
করিল ॥ না জানিয়া নবদ্বীপচান্দের উদয়। লজ্জা! পাঁঞা 
মেঘের ভিতরে গিয়া! রয় ॥ নবদ্বীপে হাউ * আইল শুনহ 
বচন। না কান্দিয় আরে বাঁপ আমার জীবন ॥ ইহা বলি 
কোলে করি চুন্ব দেই মুখে । আপন পাঁশরে দেবী প্রেমা- 
নন্দহ্বখে॥ আনন্দে সানন্দে শী সম্পদ্ বিহ্বল! | দিক্ বিদিকৃ 

নাহি দেখি পুত্র লীলা! ॥ অন্তর উল্লাস শচী গদ গদ ভাষ। 
গোরাগুণ গায় হবখে এ লোচন দাস ॥ 

ধানশী রাগ ॥ 
জয় জয় জয় শচীর নন্দন আনন্দ-কন্দ-কিশোরা। বালকের 

সঙ্গে, খেলে নান রঙ্গে, করিয়া অর্ভক-লীল।। খেলিতে 

* বালককে যেমন “বুজী” বলিয়! ভয় দেখান হয়, এখানে “হাউ” এটাও 
তন্দ্রপ নিরর্থক শব । 
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খেলিতে, তথি আচন্িতে, শ্বান-শাবক ছুই চারি। বাঢ়ল 
কৌতুক, তহি বাঁছি এক, ধরি লইল গৌরহরি ॥ সঙ্গের 
ছাওয়ালে, কহিল তাহারে, শুন শুন বিশ্বস্তর। কুৎসিত 

ছাঁড়িলে, ভাল তুমি নিলে, না খেলিব যাব ঘর ॥ তবে বিশ্ব- 
স্তর, কহিল উত্তর, এই শ্বান সবাকাঁর । সবে এক হঞা, খেল 

ইহা! লঞা, থাঁকিবে ঘরে আমার ॥ ইহা! বলি সেই, শ্বান- 
স্ুত লই, চলিল! আপন ঘরে । নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি 
দিয়, বান্ধিল পিগার্উপরে॥ হেন কালে এথা, বিশ্বস্তর মাতা, 

সমাঁধিয়! গৃহকাজ। নান করিবারে, গেল! গঙ্গতীরে, পুর- 
নারী করি সাথ॥ তবে বিশ্বস্তর, পাঁঞা শুন্য ঘর, কুকুর-শাবক 
লঞ্1 | বালকের সঙ্গে, খেলে নানা রঙ্গে, ধুলায় ধুসর হঞা ॥ 

খেলিতে খেলিতে, বালক সহিতে, দেৌহে উপজিল ছন্দ্ব। 
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি, আর কে বলিল! মন্দ ॥ নিতি 
নিতি আসি, কলহ করসি % স্বভাব কেমন তোঁর। ভুন বুঝি 
তোর, চরিত্র আচার, শ্বানশাবক চোর ॥ সেই সেই কালে, 
রুষিল অন্তরে, বাহিরে চলিল ধাঁঞা। শচীর সন্মুখে, 
কহে বড় ডাকে, কোপে গদ গদ হঞা ॥ শুন শুন আরে, 

তোর বিশ্বস্তরে, শ্বানের শাবক লঞ্)। ক্ষণে কোলে করে, 
ক্ষণে গলে ধরে, আপন স্ৃুত দেখ সিয়া॥ শুনি শচীরাণী, 
বালকের বাণী, সত্বরে আইল ঘরে । দেখি পরতেক, শ্বান- 
শাবক, বিশ্বস্তপ্ব কোলে করে ॥ শিরে কর হাঁনি,বলয়ে জননী, 
না জানি কি তোর লীলা । সকল থাকিতে, কুক্ুর-ছ। লঞ 

*+ “করসি” এই পদটী পূর্বের মত ক ধাতুর লোট্ মধ্যম রি একবচনে 

নিম্পন্ন “করোধি” এই পদের অনুরূপ । 
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খেল ॥ জনক তোহীরী, অতি ধর্মচাঁরী, তাহার তনয় তুমি । 
কি বলিব লোকে, শ্বীনের শাবকে, খেলাহু কি সখ জানি ॥ 
শ্বাহ্গণ কুমার, হেনই আঁচার, কিছুই নহিল তোর । ইহা যে 
শনিব, কে ভাল বলিব, এ শেল হৃদয়ে মোর ॥ এ হেন 

ন্বন্দর, মূর্তি তোহার, ধূল মাখ কিবা স্থখে | বপিতে বচন, 

নামাহ বদন, আগি লাগুক মোর মুখে ॥ কত চাদ জিনি, 

তোর মুখ খানি, এথির বিজুরি অঙ্গ । বেষ নাহি চাহে, 
ধুল! মাখে গায়ে, অধম-বালক সঙ্গ ॥ ক্রোধে শচীদেবী, দস্তে 
ওষ্ঠ চাঁপি, বালকেরে দেই গালি । নিজ ঘরে যাহ, কুকুর-ছ! 
লহ, মা বাপের দেহ ডালি ॥ ইহা! বলি সেই, পুভ্র-মুখ চাই, 
ভাকয়ে আনন্দে ভোর । আইস আইস বাপ, কোলে আসি 
চাঁপ, বদন চুন্বউ মোরা ॥ কুক্ুর-শাবক, এড়ি দেহ বাঁপ, 

স্নান কর গঙ্গাজলে। বেলি দে পহরে, ক্ষুধা নাহি তোরে, 

কত ছুঃখ্ন দেহ মোরে ॥ নহে শ্বান-স্থৃত, বাদ্ধি রাখ পুত, 

স্নান করিবারে যাই। বিকালে খেলিহ, কুক্ুর-ছা লিহ, 
।এখনেতে কিছু খাহু ॥ এ মুখ মণপিন, সৌণার-নলিন, 

'আতপে যেন মৈলান। 'নাসিকাঁর আগে, ঘন্মবিন্দু জাগে, 

' দেখিতে বিদরে প্রীণ ॥ "মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বস্তর, হাসি 
-উঠি বলে বাণী। মোর শ্বান-স্থতা, জানি যায় কোথা, 
পুন জানিবে আপনি ॥ ইহা! বলি হরি, মায়ের গলা ধরি, 
স্নান করিবারে যায়। এ ধুলি ঝাঁড়িয়া, বদন চূর্বিয়া, গন্ধ তৈল 
দিল গায় ॥ সরান করিবাঁবে, যাঁয় গঙ্গাতীরে, বয়ন্ত করির! 

সঙ্গে । সুর-নদীজলে, অতি কুতৃহলে, জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥ 
সভে সভ! অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে, মাতল কুপ্তর যেন। গোরাঁর 
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এ তনু, স্থমেরুকজনু, অটল অদ্ভুত হেন ॥ তথা শচীদেবী, 
মনে অনুভবি, শ্বানের ছ। এড়ি দিল । নিজ মাত পাঞ৷, 

সঙ্গে গেল ধাঁঞা, না জানি কোথাঁরে গেল ॥ সেই খানে এক, 
আছিল বালক, ধাঁঞা! গেলা গঙ্গাকুলে । শুন বিশ্বস্তর, জননী 
তোমার, কুক্কুর-ছ1 এড়ি দিলে ॥ বালক বচন, শুনিয়। তখন, 

সত্বরে আইলা ধায়া। যেখানে থাকিত, সেই শ্বান "স্থত, 

সেখানে দেখিল গিয়া! ॥ চাঁরি পানে চাহি, শ্বান শিশু নাহি, 

অন্তর ভবলিল কোৌপে। কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়, 
শ্বীনের শাবক শোকে ॥ শুন অবোধিনি ! কি কৈলে জননী, 
এ ছুঃখ দেয়লি মোরে | পরম সুন্দর, শ্বান শিশুবর, কেমনে 

দিলি কাহারে ॥ বলে শচীরাণী, আমি ত না জানি, শ্বানের 

শাবক তোর। এখানে আছিল, কেব! কতি নিল, কেমন 

বালক চোর ॥ কোন প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে, কুকুর শাবক 
লাগি। করিয়া যতন, চাহি বলে বন, কালি দিব আনি 
মাগি॥ করহ অবধি,আপন সপদি, করিয়া বোল মো তোরে। 

শ্বানের শাবকে,আনি দিব তোকে,না কান্দ ন!কান্দ আরে॥ 
এতেক বলিয়া, বয়ান মুছিয়া, পুজ্র কোলে করি নিল। 

প্রীমুখ চাহিরা, হরষিত হঞা, লাঁখ লাখ চুম্ব দিল ॥ অঙ্গের 
মার্জনা, করি শুচিপনা, স্নান কৈল গঙ্গাজলে। সন্দেশ 
মোদক, ক্ষীর কদলক, ভক্ষণ করাইল ভালে ॥ তিন ঝুটি 
মাঁথে, পাঁচ থুপী তাতে, একত্র করিয়। বাঁন্ধি। নয়ানে কাঁজর, 
স্থরেখ। উজর, দীঠিয়ে জগৎ এঞ্জি ॥ রক্তপ্রান্ত ধড়া, কোটি 
দিয়া বেঢ়। প্রপদ শ্* অঞ্চল দোলে । মুকুতার হার, হদয় 

পাশাপাশি সপ সপশাাশিশী 

* প্রপদ__অর্থাৎ পদের অগ্রভাগ ।, 
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উপর, চন্দন তিলক ভালে ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ, অমূল্য রতন, 

চরণে মগড়া খাড়।। বালকের টাই, খেলিবারে যায়, হাতে 
করি ক্ষীর লাড়॥ গমন স্থন্দর, জিনিয়া কুপ্জর, বচন গভীর 
মধু । বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে, তারায়ে বেঢল 

বিধু ॥ এছন দীলায়, ঠাকুর খেশায়, দেবতা দেখিয়! হাসে । 
মার্জার কুকুর, পরশে ঠাকুর, কৌতুক লোচন দাসে ॥ 

পয়ার ॥ 

গৌরাঙ্গপরশে কুক্ধুর ভাগ্যবান্। স্বভাব ছাড়িয়া তার হয় 
দিব্য জ্ঞান ॥ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ বট্য়! ডাকে নাচে | নদী- 
য়ার লোক দেখি সব ধায় পাঁছে। কুক্ধুরের আপেশ এমন 
মভে দেখি । পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আখি ॥ আচন্িতে 

শ্বীন-দেহ ছাড়ি ভাগ্যবাঁন। কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোঁদোকে 
পয়ান ॥ আচন্বিতে দিব্য এক রখ যে আসিয়া । আকাঁ- 

শের পথে যায় তাহারে লইয়া ॥ স্বর্ণের রথ চারু সহত্র 
শেখর । মণি মুকুতার ঝাঁর করে ঝলমল ॥ লক্ষ লক্ষ 

ঘণ্টা ধ্বনি হইছে তাহাতে । কাংস্ত করতাল যাতে বাজে 
যুথে যুথে ॥ শঙ্খ ধ্বনি জয় ধ্বনি হরি ধ্বনি শুনি। গন্ধর্বব 
কিন্নর গায় রাঁধাকৃঞ্জ বাণী ॥ ধ্বজ পতাক। সব রথোপরি 

উড়ে। সূর্যের মণ্ডল ঢাকে কিরণে উজরে ॥ রথমধ্য- 
স্থানে বসি রথ সিংহাসনে । কমনশীয়কান্তি তেহো অতি 

মনোৌরমে ॥ দিব্য আভরণ তার অঙ্গ মাঝে সাঁজে। কোটি 
কোটি মবন মুচ্ছিত হয় লাঁজে ॥ পরম শীতল হুইল কোটি 
চন্দ্র জিনি। রাঁধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি ॥ সিদ্ধগণ 
সভে আসি চামব করিয়া । চপিল1 গোলোঁকপথে তাহারে 
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লইয়া ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি সবে কর যুড়ি। গোৌরাক্গ- 
মহিমা গাঁন সভে রথ বেড়ি ॥ জয় জয় কৃপাঁসিন্ধু শচীর 
নন্দন। এমন করুণ! প্রভূ না কৈল কখন ॥ কুকুর. উদ্ধার 

করি গোলোকে- পাঠায় । দিব্য দেহ এমনু কু কেহ নাহি 
পায় ॥ জয় জয় অগতির গতি গৌরচন্দ্র। জয় জয় অব- 
তাঁর সভার উপেন্দ্র ॥ তোর করুণাঁয় কলিজীব নিস্তারিব । 

আর কিবালীল1 তোর অলৌকিক হব ॥ মোরা সব দেব 
কবে হব ভাগ্যবান্। পাইব তোমার পদ প্রসাদ প্রদান ॥ 
কুক্ধুর তরিয় যায় তোমার পরশে। এমন করুণা কভু কতু নাহি 

হৃমীকেশ্টে॥ কবে মোরা -হইব এমন ভাগ্যভাগী। কুক্ধুরে 
কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি ॥ নমঃ নমঃ অদোধ-দরশী 

গৌররাঁয়। নমঃ নমঃ তোঁমার হুন্দর ছুই পায় ॥ অনুব্রজি 

.হেনরূপে সব দেবগণ। কবে মোরা পাব গৌরচক্দ্রের চরণ ॥ 
এথা ৫গালোকেরে আইল। মহী ভাগ্যবান্। গৌরাঙ্গের লীল! 
অনুত্রত করে গান ॥ হেন অদক্ভৃত .গোরাচাদের প্রকাশ । 

আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ 

এথা শচী দেবী, মনে অনুভবি, ষষ্টীব্রত করিবারে। | পুর 

নারী যত, করি সবে ব্রত, গিয়া বটবৃক্ষ তলে ॥ নৈবেদ্যের 
সজ্জ, করিয়া সসঙজ্জ, আঁচলে ঢাকিয়! লঞ্চ । ব্রত করিবারে, 

যাঁয় ব তলে, অতি আনন্দিত হএ ॥ হেনই সময়, গোরাঁ-«. 
চাঁদ রায়, খেলিতে খেলিতে পথে । জননী দেখিয়া, আইল! . 
ধাঁ্য়া,কি লঞ্া। যাও গো হাতে ॥ বাহু পর্সীরিয়া, পথ 
আগুলিয়।, জননী রাঁখিতে.চাঁয় । কি কি বলি যায়, ধরিবাঁরে, 
চায়, আখটি করিয়া মায় ॥ দেব-আরাধনে; কর্সিযা- যতনে, 

| ৯৯] 
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লইয়া নৈবেদ্য খানি। যী পুজিবারে, যাঁব বটতলে, এই 
খানে খেলহ তুমি॥ আরসিবার বেলে, প্রসাঁদ তোমারে, আনি 

দিব শুন বাপ ॥ দেবতা! পুজিব, এ বর. মাগিব, ঘুচিব অম- 

গল তাপ ॥" এতেকে অন্তরে, জননী-উত্তরে; শুনি প্রভূ বিশ্ব 

স্তর । কহে লু বাঁণী, কমিয়। লাবণী, মুখে মিলাইছে তার ॥ 
এই মনে 'তোরে, বলে বারে বারে, না বুঝসি অবোধিনি ! | 
্ষুধায়ে আমার, পুড়য়ে অন্তর, নৈবেদ্য খাইব আমি ॥ ইহ! 
বলি ধরি, সেই গৌরহুরি, নৈবিদ্য ভরিল মুখে । দেখিয়া 

জননী, হাহাঁকাঁর বাণী, অন্তর জ্বলিল ছুঃখে ॥ দেবতার দ্রব্য, 

মধু স্বৃত গব্য, বিশ্বস্তর খাইল দেখি । শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ 

করে, কোপে ছল ছল আখি ॥ অবোধিয়া পুত, বুঝাইব 

কত, দেবতা! না মান তুমি। ব্রাহ্মণ কুমার, হুঞা ছুরাচার, 

এ ছুগ্রখে মরিব আমি ॥ শুন গৌরমণি, জননীর বাণী, অন্তর। 

ভ্বলিল কোপে । কহিল সে সব, না বুঝসি তব, কুবোল, 

বলদি মৌকে॥ শুন অবোধিনি 1, আমি সবজানি,আমি তিন: 

লোক সার । জগতে যতেক,.আমি মাত্র এক, ত্রিভুবনে নাহি, 

আর ॥ তরুমুলে যেন, জল নিষেবন, উপরে সিঞ্চিত শাখা! 1 

প্রাণ নিষেচন, ইন্দ্রিয় যেমন, এঁছন আমার লেখা ॥ 
_. তথাহি শ্রীমন্তভাগবতে ॥ 
যথ। তরোমূলনিষেচনেন' 

তৃপ্যস্তি তৎক্কন্দভূুজোপশাখাঃ। 

 প্রাণোপহারাচ্চ যথেকন্দ্িয়াণাং 

* বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে .যেমন তাহার শাখা ও উপশীখাঁদি সম- 
স্তই পরিতৃপ্ত হয় এবং বিখিষ্ব "উপকথা গ্রঠণ পরিতৃপ্ত থঞ্জকিলে যেমন সমস্ত 
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তথৈব সর্ববার্ধণমচ্যুতেজ্যা ॥ ইতি ॥ ১॥. 
ইহা। বলি হরি, করিয়া চাতুরী, মীয়ের গলায়ে ধরে। 

শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, গেলা ষষ্ঠী পূজিরারে ॥ তবে. 
শচীদেবী, বহুবিধ সেবি, বোঁলয়ে কাতর. বাণী ।. আমার 

ছাওয়াল, বড়ই ধামাল *%, এ দোষ ক্ষম আপনি ॥ এতেক 
বলিয়া, চরণে ধরিয়া, ঘত বৃদ্ধ নারীগণে। বলিয়া মিনতি, 
করিয়। প্রধতি, আশীর্ববান্ধ কর মনে ॥ চরণের ধুলি, দেহ 
নিজ বলি, মোর গোরা্টাদ শিরে। এ মোর ছাওয়াল, 

বড়ই চঞ্চল, বুদ্ধি, হয় যেন স্থিরে ॥ দান্তে তৃণ ধরি, বলে শচী- 
দেবী, সবার চরণ সেবি। সবে দেহ বর, মোর বিশ্বম্বর, পুন্র 
হউ চিরজীবী ॥ যষ্টীপুজা করি, পুক্র করে ধরি, ঘরেরে 
চলিলা দেবী । জগন্নাথ মনে, করে:অনুমাঁনে, মনে অনুভব . 
ভাবি ॥ কি কহিব আর, সব দ্েবসার, পৃথিবীতে পরকাশ। 
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে, কহয়ে লোচনদাঁস ॥ 

, বরাড়ি রাগ ॥ 

তবে আর কতদিনে, সেই শচীনন্দনে, ধুলায় খেলায় 
“রাজপথে ॥ এই থুলি ধুসর, হেমগিরি কলেবর, অনুগত বয়ন্ত 
সহিতে ॥ শিশু শিশু ধুলা! খেলি, ক্ষণেণ্হয় গালাগালি, ধুলা- 
রণে অঙ্গ দিগ্বাঁস। সমান সে বয়ঃক্রম, সবে মিলি এক মর্ম, 
ঘন্পরবিন্দ্ খেলার আয়াস ॥ সবে মিলি খেল। খেলে, গুপ্ত- 

ইন্িয় তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীক্ষ্ণকে পূজ। করি- 
লেই" নিখিল -দেবগণের পুঁজা হইয়া! থাকে। সর্বদেববন়্ শীকৃঞ্চের পুজ:- 

তেই সর্বদেবের তৃপ্তি হয় ॥ ১॥ 

* ধামাল-চঞ্চল বা উপদ্রবকারী। 
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* বেঝা হেন কালে, সেই পথে আইল! আচন্বিতে। তাহার 
যে নিজ জন, সঙ্গে করি গমন, জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিতে ॥ 
তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে, কর শির করিয়! 
চালন। দেখি বিশ্বস্তররায়, তাঁর পাছে পাছে ধায়, অনুসরি 
গমন বচন ॥ দেখি “বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, 

পুন করে যোগের বাখান। সেই মতে বিশ্বস্তরে, যোগের 
বাখান করে, লাড়ে হাথ্ তেনু মুখখান ॥ এই মনে বেরি 
বেরি, পরিহাসে গৌরহরি, শিশুগণ সঙ্গতি করিয়!। দেখিয়া! 
মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য, কুবটন কহিল রুষিয়া ॥ 
॥এছারে কে বলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল, মিশ্র পুরন্দর 

স্থুত এই | সব্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার সে গুণগাথা, নাম 
ইহার ভাঁলই'নিমাঁই ॥ ধঁছন শুনিয়া রাণী, রুধিলা ত গ্রৌর- 
মণি, অনুগত কৃপার কারণে । ভ্রকুটি বদন করি, বলে বাঁকৃ- 
চাঁতুরী, জানাইব ভোজনের বেলে ॥ শুনি বিশ্বস্তর বাণী, 

 মুরারি সে মনে গণি, ঘর গেল! বিস্মিত হিয়ায়। গৃহ কার্ধ্য 

ব্যার্তে, পাশরল আনচিত্তে, হইল সে ভোজন সময় ॥ এথা 
বিশ্বস্তর হরি, অঙ্গের স্থবেশ করি, কটিতে, টানিয়া পিন্বে" 
ধড়া।.শিরে শোভে চিন ঝুটি, গলায়ে সে রসকাঠী, ক্লগ্ন : 
মুক্তা দৌবেড়া॥ নয়নে কাজর রেখা, পাঁচ থুপী বান্ধে শিখা, 
ঝলমল হেন অলঙ্কার । চরণে মগড়া খাড়, হাথে করি ক্ষীর 

লাড়$ চলিল। ঠাকুর বিশ্বস্তর ॥ ুরারিগুপ্ডের ঘরে, গেলা! 
নিজ অভ্যন্তরে, ভোজন করিছে বৈদ্যরাজ। মেঘ গম্ভশির- 
নাদে, নিগমন পরসাদে, মুরারি বলিয়। 'দিল! ডাঁক ॥ স্বর 
শুনি ম্মগরিল, গ্ৌেরা্টাদ যে কহিল, গুপ্তবেঝা চমকিত- 
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চিত । তবে সেই গৌরহরি,কি কর কি কর বলি, সেই খাঁনে 
হেল উপনীত ॥ তরস্ত না হও তুমি, এই খানে আছি আমি, 
ভোজন করহ বাণী বৈল। মধ্যভোজন বেলা," ধীরে ধীরে '; 

নিয়ড়ে গেলা, থাল ভরিয়ে মূত্র মৃতিল ॥ কি কি বলি ছিছি?! / 
করি, “উঠিল! সে মুরারি, করতালি দিয়া বলে গেরা। কর, 
শির লাড়িয়া, ভক্তি পথ ছাড়িয়া, যোগবলে এই অভিপারা ॥. 
জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিয়াঁ কুঞ্চ ভজ মন দিয়া, রসিক বিদগ্ধ চিদাঁ-' 
নন্দ | ভৌতিকে তাহীর দৃষ্টি, এ নহেত জন পুষ্টি, নাহি বুঝ 
বুদ্ধি অতি মন্দ। পরম দয়ালু হরি তেহো৷ সর্বশক্তি ধারী, 
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা । তেহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর। 
জীবন ধন, না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥ ইহা বলি গৌর- 
মণি, কতি গেল! নাহি জানি, মুরারি দেখিতে নাহি পায়। 

মনে: মনে অনুমান, এই পু নহে আন, সূত্য কুষ্ণ. শচীর 
তনয় ॥ এই অনুমান করি, তবে সেই মুরারি, অস্তে ব্যস্তে 
চলিল! স্ত্বর। চলিতে 'না পারে পথে; অতি. ত্বানন্দিত 

চিতে, গেল! যথ৷ মিশ্র পুরন্দর ॥ শচী জগন্নাথ মিলি, পুজ্ের 

ছুলাল করি, তুমি মোর সরবুস ধন। যেখানে সেখানে যাই, 
যথা যেব! ছুঃখ পাই, পাঁশরিয়ে দেখিয়া! বদন ॥ ইহ। বলি 
দৌহে মেলি, ছই গালে চুন্ব দেই, কোলে করিবারে টানা- 
টানি। হেন কালে মুরাঁরি, সেই খানে বরাঁবরি, আনন্দে 
নিস্বরয়ে-বাণী॥ দেখিয়া তরন্ত হৈয়া, শচী জগন্নাথ গিয়া 
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান । কারে কিছু না বলিল, আর সব 
পাঁশরিল, দেখি গোঁরাঁর সে চাদ বয়ান ॥ পুলকিভ সব গা, 

আপাদ মস্তক যা, ধাঁরা বহে নয়নের জলে। অরুণ কমল 
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আখি, এসে প্রেমের সাক্ষী, গদগদ আধ আধ বোলে ॥ স্থির 
ঈাড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে, পুনঃ পুনঃ করে পরণাম । 
দেখিয়া সে: বিশ্বস্তর, মায়ের কোল ভিতর, প্রবেশিল যে 

"হেন অজান ॥ শচী জগন্নাথ বলে, অহহ কি কৈলে কৈলে, 

তোরে দ্বেখি দেবতা সমান। আশীর্বাদ যোগ্য তোরি, 
'এমতি বালক মোরি, কি কহ এবড় অভিধান ॥ তোরে বলি 

শুদ্রমুনি, সর্বলোকে বাখানি, বালকে কি কৈলে অপরাধ । 

মোদিয়া- যে হয় হউ, বাট শিশু পরমাউ, চিরজীবী দেহ 
আশীর্বাদ ॥ ইহা! বলি হা ধরি, প্রণতি মিনতি করি, শচী 
আর মিশ্র পুরন্দর। হাঁসি বৈল মুরাঁরি, 'এই পুজ তোহারি, 
দেব, দেব দেব বিশ্বস্তর ॥ ঝুল্রু লালিছ কাছে, ইহাত 
জানিবা পাছে, ভোর সম নাহি ভাগ্যবান । সম্বরি রাখিবে 

মনে, এই মোর বচনে, এই প্রভূ সেই ভগবান্॥ ইহ! বলি 
গুপ্তবেঝা, না করিল আন চর্চা, চলি গেল৷ হৃদয় সত্বর। 
আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া, গেলা যথ্] আঁচা- 

খোর ঘর ॥ . অদ্বৈত আচার্য নাম, সেই সর্ব গুণধাম, সেই 
সর্বজন শিক্ষাণ্ডরু | পড়িয়! চরগ্তলে, মুরারি মিনতি করে, 

তুমি সর্বববেভা। কল্গতরু ॥ দেখিলু মো অদ্ভূত, মিশ্র পুর- 
দর স্থত, নিমাই পণ্ডিত বিশ্বস্তর। বাপ্যক্রীড়া করে রঙ্গে, 
সকল শিশুর সঙ্গে, চরিত্র দেখিলু লোকোত্তর ॥ ইহা! শুনি 
দিজমণি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি, পুলকে পুরল সব অঙ্গ। 

রহস্ত রহস্য এই, তোমারে নিভৃতে কই, সেই ব্রহ্ম রসিক 
প্রীরঙ্গ- ॥ ইহা বলি কোলাকুলি, ছুজনে আনন্দে ভুলি, বেকত 
করয়ে বিষয়াশে। অখিল ভুবনপতি, কুপায়ে আইল! ক্ষিতি, 
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গুণগাঁয় এ লোচন দাসে॥ 

" ভাটিয়ারি রাগ দিশা ॥ 

হরি হরি বোল চারি দিক ভরি গুনি। হাতে তালি জয় 
জয় নাচে দ্বিজমণি॥ বয়স্য বালক সব ব্রি এক মেলা। হরি- 
গুণ কীর্ভন ভাল পাতিয়াছে খেল ॥ চৌদিকে বালক বেড়ি 
হরি হরি বলে। আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে গড়ি বুলে॥ বোৌঁল* 
বোল বলি ডাকে মেঘ গভীর স্বরে । আইস আইস বলিয়! 
বালক কোল করে ॥ শ্রীঅঙ্গ-প্রশে বালক পাশরে আপনা । 
ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বাঁলকের- কাদনা ॥ আপাঁদ মস্তকে 
পুলক অশ্রুধারা গলে। করতালি দিয়া বালক হরি হরি 
বলে ॥ চৌদিকে বালক বেটি মাঝে গোরা সিংহ ॥ মধুময়- 
কমলে যেন বেঢ়ল মহাভূঙ্গ ॥ হেন কালে সেই পথে 
ছুই চান্ষি পণ্ডিত। বিশ্বস্তরের খেল৷ সে দেখিল আচম্ছিত ॥ 
অপরূপ দেখি গেশর। বালকের খেলা । বনফুল গাঁথিয়া সবার 
গলে মাল ॥ হরি হরি বলে মুখে করে করতালি । আনন্দে 

নাঁচিয়া বলে মাঝে গোরাহরি ॥ আপনা পাশরি পণ্ডিত 
সব ধাইল মেলে । -করতালী দিয়া! তাহারাঁও হরি বলে॥ 
যেই আইসে যায় পথে দেখি হয় ভুলা । কাঁকেতে কলসী 
করি চাহে নারী গুলা ॥ -হরি হরি বোল শুনি জয় জয়. 
নাদ। শুনিয়া ধাইল কেহ দেখিবারে সাধ ॥ এ বোল 
শুনিয়া! শচী আইল আচন্বিতে। চেখিল আপন পুভ্র নিমাই 
আর পণ্ডিতে ॥ পুজ্র পুক্র বলি শচী নিমাই,কৈল কোলে । 
সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠর বাণী বলে॥। এমত ব্যভার সব 
পণ্ডিত সভায়। পর পুন্্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥ কর্কশ 
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কথায় সবার হইল চেতনে। কিকৈল কি কৈল বলি গণে 
মনে মনে ॥ বিশ্বস্তরে লঞ গেল! বিশ্বস্তরের মীত। ৷ আনন্দে 

লোচন কহে গোরাগুণগাথা ॥ 

* সিন্ধুড়া রাগ ॥ 
এই.খাঁনে এক কথা কহিব এখন | মুরারিতে দামোদরে 

যে হৈল কখন ॥ মুরারিকে পুছিল-প্রণ্ডিত দামোদর । এক 
নিবেদেউ চির বেদনা অন্তর % ॥ কহ কহ গুপ্তবেঝা পুছো! 
(তোর .ঠাঞ্চি। কতি গেল বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই ॥ তাহার 
চরিত্র কিছু পুছে দামোদরে ৷ কহয়ে মুরারি বড় হরিষ 
অন্তরে ॥ শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান। যে জান কহো! 

কিছু তোমা বিদ্যমান ॥ বিশ্বস্তর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম। 
কি করিব তার গুণ চরিত্র বাখান ॥ অল্পকাঁলে সর্ববশান্ত্ 
জানিয়া সকল। স্বর্মে তৎপর বুদ্ধি সংসারে শরবরল ॥ 
স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ দেবে গুরুভক্ত । পিত। মাতার সেবা করে 
অতি অনুরক্ত ॥ বেদাস্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব ধর্মীধর্া | বিষু- 

ভক্তি বিন সেশা.করে কোন -ধর্্ ॥ সর্বলোকে প্রিয় সে 
পরম মহাসিদ্ধি। অন্তরে বৈরাগ্যচিত্ত জ্ঞান নিষ্ঠা বুদ্ধি ॥ 
সমাধ্যায়িসনে কথা পুখথী বাম হাতে । জগন্নাথ পিতা যে 

_দেখিল ঝঁজর্পথে ॥* যোঁড়শ বরিষ পুভ্র হৈল বয়ঠক্রম | বিবা- 
হের বোগ্যতরঈ যৌবন সম্পূর্ণ ॥ এই মনঃকথ! পিত! হৃদয়ে 

করিল। বিস্টীন্*প-যেগ্য কন্যা মনে বিচাঁরিল ॥ . চিস্তিতে 
 চিন্তিতে দিজংশআইলা নিজঘর। *দবিস্মিত পিতা, দেখি 
বুঝিল অন্তর ॥, অন্তরে জানিল মোর বিবাছের তরে! 

জর এ 

₹. ** “এক নিবেদন শুন হদয়-উদ্ভতর”। অন্ত পুল্থকের পাঠি। 
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চিন্তিত হইলা দৌহে কাঁধ্য করিবাঁরে ॥ বিবাহ করিব আমি 
নহে ত উচিত । নহে বা জননী ছুঃখ পাবে বিপরীত ॥ এই 
মনে অনুমানি রাত্রি স্থপ্রভাতে.। বাহির হইয়া গেল! পুথী 
করি হাতে ॥ গঙ্গাজল সন্তভরণ করি পার হৈল1। গত মাত্র 
মহাশয় সন্ধ্যান করিল | 

পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 
তৃতীয় প্রহর বেলা, পুভ্র কেনে ন! আইলা, পিতা মাতা 

চিন্তিতহৃদয় | জগন্নাথ খোজ "% করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে, 

ন। পাইল আপন তনয়'॥ জনে জনে কানাকানি, কাধ্য হেল 
জানাজানি, বিশ্বরূপ সন্গ্যানকরণ। তো-কানি মো-কানি 

কথা, শুনি জগন্নীথ পিতা, আচম্িতে হরিল চেতন ॥ তবে 
শচীদেবী শুনি, যুচ্গ্িত পড়িল! ভূমি, অন্ধকার হইল ত্রিজ- 
গত্। বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুভ্র দেখি. ৫তাঁখে, কি 
লাগি হইল! বিরকত ॥ সে হেন সুন্দর গা, সে হেনশ্হন্দর 
পা, কেমনে হাটিয়। যাবে পথে। পলকের ভোক তুমি, 
তিলেক হিতে নার, আখটি করিবে আর কাতে ॥ পত্ি- 
বাঁরে যাঁও পুত, সৌয়াস্ত না পাঁও চিত, বেলি চাহে! তখনে 

তখন । স্নান করিবারে যাঁও, তথ। স্থির নাহি পাও, বিশ্বরূপ 

আসিব এখন ॥ তুমি মা বলিয়া ডাক, 'সেই ধন লাখে লাখ, 
মুখ চাঞা পাঁশরো আপনা । নাজানি কি দুঃখ পাঞ্া, 
মোর মুখে আগি দিয়া, সন্ন্যাস করিলা দিনপন।॥ কতি গেল৷ 

তাঁর পিতা, যাঁও বিশ্বরূপ যথা, ধরিয়া আনহ পুক্র ঘরে । 

যে বোলে! মে বোলো লোকে, পুজ্র আঁশি আনি দেহ মৌকে, পুন 

জগনাথ খেদ করে” এইরূপ অন্য পুস্তকের পরঠ। 

| ১২ 7 
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উপবীত দিমু তারে ॥ জগন্নাথ বলে বাঁশী, শুন দেবী শচী-, 

রাখী, স্থির কর আপন অন্তর |. শোক না করহ আর, মিথ্যা 

সব সংসার, বিশ্বরূপ স্্পুরুষবর ॥ আমার বংশের ভাগ্য, 

বিশ্বরূপ পুভ্র যোগ্য, আকুমাঁর করিল সন্যাঁস। এই আশী- 
বরবাদ কর, সেই পথে হউ স্থির, সন্গ্যাস করুক অনায়াস ॥ 
সম্পদে বিপদে যেন, না মানিহ ইহ শুন, শোক না করিহ 
অকারণ। একটা সন্্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, বিশ্বরূপ 

 পুরুষরতন ॥ ুনি জগন্ীথবূণী, পুন কহে .শচীরাশী, কি 

কহিলে কহ মহাঁশয়। একটী সন্াস করে, কুল কোটি 
নিস্তারে, ভাল কৈল আমার তনয় ॥ এই মনে ছুই জনে, 
হরিষ বিষাদ মনে, গোঁডাইল কতক সময় । কি কহিব সে 
মহিমা, ভাগ্যপথে নাহি সীমা, গৌরচন্দ্র পাইল তনয় ॥ 
কহিল মুরারিগুপ্ত, দামোদর স্থপণ্ডিত, শুনি বিশ্বরূপের 

সন্ন্যাসশ পুনরপি পুছে কথা, গৌরচন্দ্র গুণ রী থা, কহিল 
যে এ লোচনদাস.॥ 

বিশম্তর হেন কালে, বপিয়৷ মায়ের কোলে, নেহারয়ে 
বাপের বয়ান। কতি গেল মোর ভ্রাতা, শুন হের পিত। 

মাতা, আমি তোর করিব পালন & এহেন শুনিয়া বাণী, 
জগন্নাথ শচীরাণী, চেশিহে মেলি পুজ্ব কৈল কোলে । দেখি 
০০৪৬ পাঁশরিল যত ছুঃখ, এ কথা লোচন দাম বলে ॥ 

ধানশী রাগ ॥ 

এই মনে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর। চিন্তিতে লাগিল। 
মনে দেখি বিশ্বস্তর ॥ শুভদ্িন শুভক্ষণ তিথি স্থুনক্ষত্র | 
হাতে খড়ি দিল তার্ সময় বিচিত্র ॥ দিনে দিনে পড়ে সেই 

আবি 
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জগতের গুরু | দেখি শচী জগন্নাথ আপন পাশরু ॥ এই 
মতে খেল লীলাঁয় কতদিন গরেল। শচী জগন্নাথ দৌহে যুকতি 
করিল ॥ বিশ্স্তর চুড়াকর্্ করি মনে মনে | ইট কুটুম্ব যত 
আনিল যতনে ॥ চর্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে । করিব 

ত চুড়াকর্দ্দ দঢ়াইল মনে ॥ -নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে আঁন- 
ন্দিত। ব্রা্ষণ সজ্জন আঁনি লোকে যে পুজিত॥ ব্রাহ্মণেতে 

বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত। করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল 
উচিত ॥ জয় জয় দেই সব কুলবধূ জন সভাঁকারে দিল গন্ধ 
শুবাঁক চন্দন ॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। শঙ্খ 

দুন্দুভি বাঁজে. ভেউর কাহাল ॥ মুদঙ্গ পড়াহ বাজে কায 

করতাল। সানাই শব্দ শুনি বড়ই রলাল 1 চতুর্দিকে হরি- 
ধ্বনি ঝাঁপয়ে গগন 1 চূড়াঁকর্্ম কর্ণবেদ করিল তখন ॥ আঁন- 
ন্দিত হৈল। সব নদীয়! নাগরী । গৌরচন্দ্রমুখ দেখি আপন! 

পাশরি ॥ হাটে বাটে ঘাঁটে যেই যথা তথা যাঁয়। দৌহে 
দেহ! মেলি গোঁরাঁচাদের গুণ গাঁয় ॥ পর পুভ্র দেখি হেন, 
করয়ে হৃদয় । শচী জগন্নাথ ভাগ্যে এ ছেন তনয় ॥ নবদ্ীপের 

ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য । ওরূপ দেখিলে হয় নয়নের 

শ্রীঘ্য ॥ আর এক দিনে গঙ্গ। বালুকাঁর তটে। বালক সহিতে 

ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে ॥ বালুকায় পক্ষেিগণপদ অনুসারি 
গমন করিল! পক্ষি-পদচিহ্ন ধরি ॥ ইহা বলি মহাপ্রভু শ্রী- 
গৌরাঙ্গচন্দ্র। বালক সহিতে ক্রীড়া করিল নির্বন্ধ॥ এই পদ- 
চিহ্ন যেই বালক ডেঙ্গায়। সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় 
পায় ॥ যেই জনা তাহ! ঘাঁঞা পারে ধরিবার | সেই জনা 
খেল! জিনে কান্ধে চড়ে তার ॥ তাঁর কাঁন্ধ চড়ি তার পিঠে 
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মারে সাট। কাঁন্ে করি লঞা যায় সক্কেত যেই ঘাট ॥ ইহা 

বলি শিশু লই বালুকায় ধায়।  মহাপরিশ্রমে ঘন্দদম নিকশই 
গাঁয় ॥ হেন কালে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর। স্নান করিবারে' 

গেল! জাহৃবীর তীর ॥ দেখিয়] পুত্রের খেল! ক্রোধ উপ- 

জিল। "পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ -স্থবরণ পদ্ম. 

ধেন আতপেতে প্লান। মধু নিকশই যেন বদনের ঘাম ॥ 
ডাকিতে ভাকিতে শ্িশ্র যায় পাছে পাঁছে। পিতা দেখি 
গোরাটাদ পলায় বড় লাজে॥ লাঁজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে 
তরাস। আপনি পণ্ডিত গেল! গোরাাদের পাশ ॥ করে 

ধরি লঞ&1-আইলা আপন কুমার। সকল বালক গেল! ঘরে 
আপনার ॥ জগন্নাথ গঙ্গীন্্ান করি আইলা ঘর। ঘরে আসি 
গোরা্টাদে তৎসিল! বিস্তর ॥ পাঠ সাঠ গেল তোর অধ- 
মের হেন। কিবুদ্ধি করিয়া বেড়াইস্ অনুক্ষণ ॥ ব্রাহ্ষণ- 
কুমার হঞ1 হেনই আচার । ইহার. উচিত ফল দিছি 
মে! তোমার ॥ ইহা! বলি জগন্নাথ হাতে সাট্ ধরি। তর্জন 

করিতে শচী তার হাতে ধরি ॥ না মারিহ পুত্রে মোর ন! 
খেলিবে আর। সর্ববদ। পড়িবে কাছে থাকিয়। তোমার ॥ গোৌর- 
চন্দ্র সান্ধীইল জননীর কোলে । ন! খেলিব ন! খেলিব ধীরে 
ধীরে বলে॥ জগন্নাথে,পাছে! করি পুভ্র আগোরিয়া | না মারিহ 
পুআ্ মোর মৈল ডরাইরা ॥ ইহা বলি শচী দেবী পুভ্র করি 
কোলে । বয়ান মোছয়ে অঙ্গ-বসন অঞ্চলে ॥ না পঢ়ক পুত্র 

. মোর হউক মুরুখ। মুরুখ হইরা শত বরিষ জীউক ॥ না 
শুনিয়! শচীর বাণী মিশ্র পুরন্দর। কহিতে লাগিল কিছু 

সক্রোধ উত্তর ॥ মুরুখ হুইলে পুত্র জীবেক কেমনে | কেমনে 
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ব্রাহ্মণ ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥ তবে জগন্নাথ দেখি পুভ্রের 
বয়ান। পিতা পানে চাহে পুজ্র তরাস, নয়ান ॥ অন্তরে , 

পোড়য়ে মিশ্র বাহিরে কঠিন। ফেলিল হাতের 'সাঁট প্রেম- 
পরবীণ ॥ সজল-নয়নে পুক্র কৈল লঞা কোলে। দুজ্রেরে 
বুঝান মিশ্র হুমধুর বোলে ॥ পঢ়িলে শুনিলে বাছা লোকে 

বলে ভাল ॥ আমি পাঠধড়া দিব কদলক আর ॥ এই মনে 
আনন্দে সানন্দে দিন গেলা | সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন 

করিল ॥ নিদ্রাগত হেল রান্রি তুতীয় প্রহর । স্বপন দেখিয়! 

মিশ্র হইল! ফাঁপর ॥ রাত্রি স্প্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে। | 
স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি কহি তসভারে॥ কহিল ত বিশ্বস্তর্, পুরুষ .৷ 

বিশাল। দিনমণি-বরণ, কিরণ উজিয়ার ॥ রত্ব-অলঙ্কারেতে 

ভূমিত দিব্য দেহ। নিরখি না পারি ঝল মল করে গেহ ॥ 

বলিল আমারে মেঘ-গস্ভীর বচনে। “গৌরচন্দ্র নিজপুভ্র করি 
মান কেনে ॥ আমি দেব নারায়ণ ইহা। নাহি জান। কেবল? 
আপন স্থত করি কেন মান ॥ পশু না জানয়ে স্পর্শমণির! 

পরশ । পুঁ্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় সাহস ॥ সর্বৰ শাস্ত্র: 
জানি আমি সর্বদেব-্গুরু। আমা পঢ়াইতে কেন হাঁতে সাঁট 
ধরু ॥৮ এঁছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি । সে অবধি মৌর 
হিয়া করয়ে কি জানি ॥ শচী আদি হৃষ্ট মন আর সর্বজন | 
সবে নিরখয়ে গোঁরাটাদের বদন ॥ শচী জগন্নাথ কোলে 

করে হিয়া ভরিশ আমার তনয় বিশ্বন্বর গৌরহরি ॥ অনন্ত 
মহিম1 যারে বেদে নাহি জাঁনে। শিব সনকাদি যারে ন| 

পায় ধেয়ানে ॥ হেন. মহাতত্ের মৃহিম। জাঁনে কেবা। মোর 

পুত্র হইয়া জনন গৌর দ্রেবা॥ বলিতে বলিতে .স্বেহ বাঁৎ- 
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সল্য হইল । এঁ্বর্্য ঘতেক তার সব দুরে গেল ॥ স্বপন শুনিয়া 
' সর্বব জনের তরাঁস। গোরাগুণ গায়/স্বখে এ লোচনদাঁস ॥ 

বড়ারি রাগ দিশা ॥ 
মোর প্রাণ আরে গোরাচাদ নারে হর ॥ ধ্রু॥ 
এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। নদীয়া নগর স্ুখ-সা- 

' গরে ভাঁমায় ॥ তিলেকে যতেক স্বখ কে কহিতে পাঁরে। শ্চী 

জগন্নাথ ভাগ্য ব্রহ্মাঁণ্ড না ধরে । এক দিন বয়স্যের সঙ্গে আচ- 

ম্থিত॥ জগন্নাথ দেখিল তনয় স্বচরিত ॥ নবম বরিষ পুক্র 
ষোগ্য স্সময়। উপবীত দিব বলি চিন্তিত হৃদয় ॥ ঘরে 
“আসি শরচীসনে যুক্তি করিল । দৈবজ্ঞ আনিয়। শুভ দেন যে 

রচিল ॥ ইষ্ট কুটুন্ব আনি নিবেদিল কথা । আজ্ঞা কর দিব 
বিশ্বস্তরের পঈত ॥ মিশ্র আচার্ধ্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত । যজ্ঞ 

কর্মজ্ঞানে যেই বেদের বিহিত ॥ গুবাক চন্দন মালা ব্রাঙ্গ- 
ণেরে দিল। শত শত কুলবধূ সিন্দ্র পরিল। খদির কদলক 
আর তৈল হরিদ্রা। প্রত্যেকে সভ সীরে দিল শচী সুচরিতা। ॥ 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাঁজে হুলাহুলি জয় | গন্ধ অধিবাস করে গোধুলি 
সময় ॥ ব্রাহ্মণে মঙ্গল পট়ে ভাটে কায়বার | আশীর্বাদ করি 
কৈল য়েবিধি আচার ॥ রাত্রি স্থপ্রাভাতে উঠি মিশ্র পুর- 
ন্দর। নান্দীমুখ শ্রীদ্ধবিধি করিল স্থন্দর ॥ ব্রাহ্মণ পুজিল 

পাদ্য অশচমন দিয়া । যজ্ঞকম্ম আরভ্ভতিল সময় বুঝিয়া.॥ 

তবে শচীদেবী যত আইও স্থুই লঞা। পুভ্র মহোৎসব 
বোলে কৌতুক করিয়! ॥ নর্তক নাচয়ে গীত গায়েত গায়ন॥ 
শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক:মুগ্ডন ॥ নাগঘ্ীর গণ সব গৌরাঙ্গ 
বেড়িল। গন্ধ আমলকী দিয়! মস্তক মাঁজিল ॥ অভিষেক করা- 
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ইল স্বর-নদীজলে । আপন পাশরে সব আনন্দ হিল্লোলে ॥ 
শঙ্ঘ ছুন্দুভি বাঁজে ভেউর কাঁহাল। ম্ব্দঙ্গ পড়াহ বাজে 

কাংস্ত করতাল ॥ ঢাকের ছুড়দুড়ি শুনি যোজনেক পথে ॥ 

শুনিয়া যুড়ায় হিরা শাহীনি শবদে ॥ বীণা বেধু কুপিল! 
সব বশীর নিশান | রবাব-উপাঙ্গ .পাখোয়াজ একতাল ॥ 
প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ করিল। গন্ধ মাল্য চন্দনেতে স্তববে- 
শ রচিল॥ যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দনে । যথ! 
বেদধ্বনি করে. ব্রাহ্মণের গণে ॥ রক্তবস্্র উপবীত পরাইল 
অঙ্গে। রূপ দেখি ভুলি গেল?" আপনে অনঙ্গে ॥ ' গৌর- 
চন্দ্র কর্ণে মন্ত্র কহে ভার বাপ। দণ্ড করে দেখি ডরে ডরা- 

ইল প্ণপ॥ ভিক্ষা মাগয়ে প্রভূ আশ্রম আচার । সন্ন্যাস 
আশ্রম সর্বব আশ্রমের সার ॥ যুগধর্ট্ে সন্ন্যাস করিব মনে 
ছিল। উপবীতকাঁলে সেই মনেতে পড়িল ॥ এমন হইব 
বলি হইল আবেশ। কলি সর্বজনে আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥ 
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদন্বকেশর যেন 

একটা পুলক ॥ করুণ অরুণ ছুই দীঘল নয়ন। বাল দিন- 
কর যেন অঙ্গের কিরণ ॥ প্রেমারস্তে মহাদন্ত হুঙ্কার গর্জন। 
চমৎকার পাইল দেখি সকল ব্রাহ্গণ॥ স্বদর্শন আদি যত | 
পণ্ডিত প্রধান। একত্র হইয়া! সভে করে অনুমান ॥ সকল 

পণ্ডিত মিলি, করয়ে বিচার। মানুষ না হয় এই শচীর 
কুমার ॥ কোন্ দেবতার তেজ জাঁনিল নিশ্চয়। এ তেজ 
গোবিন্দ বিন্ু আর কারু নয় ॥ আমরা কি জানি এভুর 
চরিত্র আচার | অনুমান করি সবে বুদ্ধির বিচার ॥ এক 
জন বলে শুন আমার বচন। ন! বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচ- 
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রণ ॥ যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মন্্। লোঁক শিস্তা- 
রিতে প্রভূ যুগে যুগে জম্ম ॥ কত অবতার তার কাধ্য অনু- 

লারে। যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে ॥ * ধর্ম সংস্থা- 
পন আর অধন্ম বিনাশে। সাধুজুন পরিত্রাণ হয় পরকাঁশে ॥ 
অন্তর লংহার হেতু আদি যত আর। কাঁধ্য অবতার বলি 
এ নাম তাহার ॥ শ্রীরামচন্দ্র আদি যত অবতার লেখি । কার্ধ্য 
অবতার তার কার্ধ্যে পাই সাক্ষী ॥ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ 
যজ্ঞ তাঁর ধর্ম। দুর্ববাদলশ্যাম প্রভ্ রাক্ষসক্ষয় কর্ম ॥ 
সকল ত্র্রেতায় নাহি হয় রখঘুনাথ। রাবণ বাঁধতে খেলে 

রাবণের সাথ ॥ চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই । কত 
কত ভ্রেতা গেল লেখ! কর তাই ॥ এতেকে বোলি বে; 
সব ভ্রেতা এক নহে। কার্্য অনুসারে বোলি যখন থে 
হয়ে ॥. সত্যে শ্বেত তপো! ধন্দ্ম হংস নাম জানি । নৃসিংহাদে 
অবতার কাধ্যে অনুমানি ॥ যুগ অনুরূপ বর্ণ ধর্ম সংস্থাপন । 
যুগ অবতার বলি জানি যে মে জন ॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা! 

শুন এক মনে। একল] ঠাঁকৃর সেই নাহি অন্য জনে ॥ 
কার্থ্য অরতাঁর কিবা! রা অবতাঁর। সর্ব কলা পুর্ণ সেই 

ই ক এ ক) রন ডি 

ষণি কৃষ্ণ অবতার । দ্বাপর ভিতরে এই দ্বাপর যে সার ॥ আর 
দবাপরেতে আছে অবতার ছুই। কার্ধ্য অবতাঁর কিবা যুগাঁ- 
তার এই ॥ সেই দ্বাপরেতে হয় কৃষ্ণ অবতার সেই কপিষুগে 
গৌরচন্দ্র অবতার ॥ যেন. কৃষ্ণ অবতার তেন গ্ৌচন্দর । এই 
ছুই মুগ সব যুগের স্বতন্ত্র॥ সব দ্বাপরেতে নাহি কৃষ্ণের 
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বিহার | সব কলিধুগে নাহি গোর! অবতাঁর ॥ কতেক দ্াপর 
কলি সত্য ভ্রেত! যাঁয়। অংশ অবতার প্রভূ হয় তা সভায়॥ 

» এই ত বাপরে আর এই কলিষুগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণটৈতন্ মিলয়ে 
বড় ভাগে ॥ ব্রহ্মার দিবসে অবতার এক বার । দ্বাপরেতে 
কলিযুগে করেন বিহার ॥ বৈবস্বত মন্বস্তরে স্যাম গৌর 
হঞ1। ছ্বাপরের পুজা কৈল1 কীর্তন করিয়া ॥ ধন্য ধন্য 
কলিষুগ্র যুগের উপরি । সন্গীর্তন যজ্ঞে সবে হৈলা* অধি- 
কারী & আরে আরে দয়ার ,সাগর গৌরচন্্র। . সম্কীর্ভনে 
পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ ॥ আমার বচনে যদি না যাও 
প্রতীত। যেকিছু কহিয়ে তার কহ সমুচিত॥ যে যুগে 
যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম । যুগ অবতরি প্রভু করে সেই 
কর্ম ॥ বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার | যুগধন্দ্ন আচরণে কি 
কৈল আচার। দ্বাপরে পরিচর্য্য| ধর্ম ধর্শাস্ত্রে কহে । কোথা 
ধর্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥ অবজ্ঞা না কর যবে বেল 
এক বোল। যুক্তিপর কহ কথ! না ঠেলিহ মোর ॥ আপনে 
ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কার্য কিবা যুগধন্্ম সব তার 
ভার ॥ যুগধন্্ সংস্থাপন কৈল যেবা কাঁধ্য । সকল করিল 
প্রভু বুঝিতে আশ্চধ্য ॥ রাধাকৃষ্চ অবতার করিতে বিহার 

আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার ॥ প্রকৃতি পুরুষ যেন 
দেহে আত্ম! ভিন্ন । দেৌঁছে একতনু কার্য বুঝি হে*] ভিন্ন ॥ 

রাধানখম ধরে, কৃষ্ণ আরাঁধন। কাজ 1 'পরিচধ্যা করে লঞ! 
গোপিকাসমাজ ॥ প্রেমভদ্তি করে গোপী শত শত শাখা! । 
প্রকৃতি স্বরূপমাত্র একল রাধিকা ॥ কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেহ 
দেহের স্বভার | নিত্যই 'নৃতন তাঁর বাঁট়ে অনুরাগ ॥ এই 

[ ১৩] 
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পরিচর্যযা ধর্ম না বুঝিল কেহ। এই কথা কহে যত ভাগবত 
সেহ ॥ আর আঁর ছাঁপরধুগে অংশে করে কর্ম্ম। ধর্ম সংস্থাপন 

করে না বুঝয়ে মনন ॥ ধর্ম. বলি, দান ব্রত তপোধন্ম কহি। 
ধর্্ করি সমর্পণা করে সবে তহি ॥ এইত কারণে প্রভু 
প্রকীশিল্ নিজ । ততু না বুঝিল কেহ ধর্ীধর্ম-বীজ ॥ কলি- 
যুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা । যুগ অবতার কার্ষ্য প্রকা- 
শয়ে প্রেম। ॥ রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞ। | রার্ঘধকাঁর 

ভাব রস .অন্তরে.করিয়া॥ সেই ভাবে কান্দে এই ব্বসিক- 
শেখর । বিকসিত পুলক কদম্ম কলেবর ॥ সেই প্রেমে গর- 
গর মাতোয়াল হঞ1। হুঙ্কার গর্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়1॥ 

সেই গর্জন শুনি অচেতন কলিকাল | চেতন পাইয়া সভে 
আনন্দ বিশাল ॥ তেঞ্ঞি রাধাকৃঞ্চ বলি নাচে কান্দে হাসে ॥ 

অন্ধকার দূরে গেল পাঁইল প্রকাশে ॥ ছাপরে উপজে কৃষ্ণ 
প্রেমময় তনু । কলি অচেতন লোকে করাইল চেতন ॥ প্রেম 
প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব। আপন! বিলায় প্রভু মানে 
কত লাভ ॥ এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল। ন! 
ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥ এতেকে বলিয়ে যুগ-অব- 
তার এই | এই পূর্ণ অবতারে প্রকাঁশিল সেই ॥ আর কলি- 
যুগে নারায়ণ অবতার । শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরষুগে সে নাম তাহার ॥ 
শুকপক্ষি-পাখা জিনি বরণ তাঁহার । ইন্দ্র নীলমণি জিনি 

কহে টাকাঁকার  ॥ এই কলিষুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রন্ধ | 
প্রবেশিল ইথে কহিল এ ধর্্দ॥ পুর্ণ পুর্ণ অবতার চৈতন্য- 

* টাকাকার শ্রীধরম্বামী ভাগবতের দশমের “রুষ্ণবর্ণং দ্বিষাক্ৃষ্$ং” এই 
শ্নোকের অর্থে “ইজ্রনীলমশিবহজ্ছলং” এইদ্বপ অর্থ করিসাছেন। 
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গোঁসাঞ্ডি.। এ হেন করুণানিধি আর কেহ নাই ॥ কার্ধ্য অব- 
তারে যুগ অবতারে এক । যুগ অনুরূপ তেঞ্ি গৌর পর- 
তেক ॥ কলি-পীত সঙ্কীর্তন ধর্ম, শাস্ত্রে কহে। এই বিশ্বস্তর 
প্রভু কভু আন নহে ॥ বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া । 

আপন! লুকায় প্রভূ সে কাল বুঝিয় ॥ সব সম্ঘরিল প্রত 
তিলেকে তখন ।' বিশ্বন্তর গৌরহরি উঠিল বচন ॥ সব 

লোক কানাকানি অপরূপ কথা । সাঁতে পাঁচে অন্ুমানি 
যায় যখ! তথা 8 আশ্চর্য থাকিল কারো! সন্দেহ হুদয়। কি 

দেখিল বিশ্বস্তর চরিত্র আয় ॥ লোকমুখে শুনিল শ্ত্রীবিশ্বস্তর 

কথা । সাক্ষাতে দেখিল এই জগত্-করতা ॥ আনন্দে ভরিল 

পুরী দেই জয় জয়। ধন্য গোরাগুণ গাথা এ লোচন 
গায় ॥ 

শ্রীরাগ দিশা! ॥ 
অকি ছে গৌরাঙ্গ জয় জয় | ( মুচ্ছা ) ॥ 
কিনা মোৰ গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ, কিন! মোর 

গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ প্র 
তার পর দিন প্রভু বসি নিজ ঘরে । আপন অন্তর-কথা 

পরকাঁশ করে ॥ নিজ তেজ অমিয়ীপুরিত দব দেহে । নিরখি 
না পাঁর ঝল মল করে গেছে ॥ মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন 
মোর বোলশ এক মহাদোষ মুঞ্রি দেখিয়াছি তোর ॥ একা- 

দশী তিথি অন্ন না খাইও আর । যতনে পালিহ তুমি এ বোল 
আমার ॥ মেঘ-গম্ভীরনাদে কহিল মায়েকে। শুনি মাতা সবি- 

ন্মিত সন্ত্রম অন্তরে ॥ লক্ষোচ সম্ভ্রম প্রেমে ভরিল শরীর 
পালিব তোমার আজ্ঞা বলে ধীরে ধীর & শুনিয়া মায়ের 
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বোল সন্তোষ হদয়। ধর্ম বুঝাইল! সেই অন্তর সদয়॥ 
সেইকালে এক দ্বিজ আঁসি আচন্বিত.। আনি দিল গুয়৷ পান 

অতি শুদ্ধচিত ॥ হাসিয়া! তখনে প্রভু গুবাক খাইল। ক্ষণেক 
। অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল॥ মায়েরে কহিল গ্রভূআমি যাঁই 
দেই । যতনে.পালিহ ভুমি নিজ স্ৃত এহ ॥ ইহা বলি ক্ষণার্দ 
নিশ্চেউট হঞা রহি। দণ্ড পরণাম করে লুটাইয়। মহী॥ 
নিঃশব্দে রহিল পুনঃ শচী তরাসিত। গঙ্গাজল মুখে দেই 
হৃদয়ে ত্বরিত ॥ ক্ষণেকে তখন প্রভূ হইল! সম্বিত। সহজ 
রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥ হ্গায়েরে কহিল! প্রভু আমি 

যাই দেহ। এ কথা বিচার করিতে আছে কেহ ॥ শ্রীমুরারি , 
গুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ। সর্বতত্ববেতা সেই ভকত: 
প্রবীণ ॥ দামোদর পণ্ডিত পুছিল তাঁর স্থানে । এ কথার তত্ব 
মোরে কহ মহাজ্ধনে ॥ কিবা মায়! কৈল প্রভু কিবা কোন 
শক্তি। ইহার বিচার মোরে. করি দেহ যুক্তি ॥ মুরারি 
কহয়ে শুন শুন মহাশয় । আমি কি সকল' জানি কৃষ্ণের 

আশয় ॥ যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে | যুক্তিসিদ্ধ 

হয় যদি রাখিহ পরাঁণে ॥ শ্রবণ দর্শন ধ্যান আর সন্কী- 
তনে। হৃদয়ে প্রবেশে প্রভূ নিজ ভক্ত জনে ॥ নিজ দেহ 

দেহ'নহে নিগুণ আকাঁর। গুণ সেগুণের ভোগ 'আচার 
বিচার ॥ এতেকে. ভকত দেহ দেহ করি মনে । স্বচ্ছন্দ 
বিহার তহি সব আচরণে ॥ নিজপুজা-অধিক ভকতপুজ! 
মানে । পুজায় সংগ্রহ তাতে জানে মনে মনে ॥ আপনে 

ঠাকুর সেই তদধীন জন। লোঁক-আচরণে মাঁয়া বলি ছুই 
জন॥ আপন! অধিক কেনে মানয়ে ভকত। এ কথা 



আদিখণ্ড। ১০১ 

বুঝিতে নারে সকল জগত্ ॥ রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ। 

সকল সম্পদ্ তনু নিরমিল সেহ॥ বিলাস বিনোদ লীল। 

বিনে নাহি আর | নিগুণ বলিয়া গালি দেই কোন্ ছার ॥ 
মায়ার কারণে আগে না হয় বেকত। ভুক্তদেহে বিনোদ 

করয়ে অবিরত ॥ ভক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস।' 1 

তাহাতেই কৃষ্ণস্থথ হয়েত প্রকাঁশ ॥ ভক্তজন আর জন আচ-! 
" রণ এক । দেহের. স্বভাবে এক দেখে পরতেক &॥ পরতেক 

দেখি যাঁর মানুষ গেয়ানে। কোথা কৃষ্ণ মানুষ যে. দেখিয়ে 

নয়ানে ॥ কৃষ্ণ সর্ধবেশ্বরেশ্বর নিব্তগুণ ব্রহ্ধ | মানুষহৃদয়ে করে 

অপ্রারৃত কন্মন ॥ ইহা! বলি নাহি মানে যে অধম জন। ভক্ত- 
দেহে প্রভুদেহে জানয়ে উত্তম॥ এই অনুমান কথা মোর 
মনে লয়। আঁপনে বুঝিয়া চিত কর যে জুয়ায় ॥ সদ! 
কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে । শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে 
শুনিয়ে ॥ যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্বজন । গঙ্গা আদি 

করি তীর্ঘ সভার পাঁবন ॥ . হেন যাঁর দেহ কে যাইতে করে 
সাধ | না বুঝয়ে যেই সেই করে অপরাধ ॥ এইমতে দামোদর 
মুরারি গুপতে। 'নিবড়িল কথ! &্োহে হরধিত চিতে ॥ 
আপনার দেহ প্রভুঞ্দেহ নাহি গণে। ভকতের দেহ সে 
আপনা করি মানে ॥ এতেক বিচার গেল সেই ছুই জনে। 

“ুষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্ত দোষৈ নঁপ্রারকতত্বমিহ ভক্তজনন্ত ক্শ্তেৎ। 

গঙ্গাস্তসাং নখলু বুদ দফেণপক্কেব্র্ত্রবস্বমপগচ্ছতি নীরধশ্্ৈঃ ॥ 

রি পদ্যান্থবাদ । ৰ 

রোগাদি দেহের ধর্ম ভক্তের দেখিয়া । কভু না করিবে চিন্তা সামান্য বলিয়া॥ 
গঙ্গাজলে ফেণ পঙ্ক সকলি আছয়। ক্রঙ্গের দ্রবত্ব তার কতু নাহি যায়। 
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শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ 
বিভাষ রাগ, দিশা] ॥ 

হয় হয় (ঘৃচ্ছাী) ॥ না হারে হে হয় হয় না হারে প্রাণ 
হয় ॥ঞ্রু॥ , 

সর্ধজন শুন আর অপরূপ কথা । যা শুনিলে ঘুচিবেক 
শ্রবণ-মনোব্যথা ॥ গুরুর আশ্রমে সব দেবতত্ব জানি। 
'ঘরেরে আইল! জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥.. দৈবনির্ববন্ধে তার জ্বর 
আইল দেহে। বিপরীত স্বর দেখি তরাস উঠয়ে ॥ শুচীর 
কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়&। প্রবোধ করেন প্রভু তত্ব 
বুঝীইয়। ॥ মরণ সবার মাত! আছয়ে নিশ্চয়। ব্রশ্মা রুদ্র 
সমুদ্র পর্ববত হিমালয় ॥ ইন্দ্র মরুৎ অগ্রি:কালে সর্বব নাশে। 
মরণ লাগিয়া কেনে পাঁইছ তরামে॥ তোর বন্ধুগণ যত 
আনহ এখন | সবে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥ বান্ধবের 

কার্য মৃত্যুকালে সত্য জানি। স্মরণ করায় প্রভু দেব যছু- 
মণি ॥ শুনিয়া কুটুন্ব বন্ধুজন সব.আইল!। প্রভূর বাড়িতে 
আসি মিশ্রেরে বেটিলা ॥ পরিণভবুদ্ধি বত বন্ধুগণ ছিদা। 
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিল ॥ বিশ্বস্তর বোলে মাগে। 
কিকর বিলম্ব । এই ক্ষণে চাহি যর্তইষ্ট কুটুন্ব ॥ ইহ! 

বোলি মায়ে পৌয়ে ধরি নিল তারে । বান্ধবের সঙ্গে গেল 

জাঙ্ুবীর তীরে ॥ বাঁষ্পর চরণ ধরি কান্দে বিশ্বস্তর | সম্ম- 
রিতে নাঁরে অশ্রু গদ গদত্বর ॥ আমারে এড়িয়া ব্রাপ 
কোঁথ। যাহ ভূমি । বাপ বোলি আর ভাক নাহি দিব আমি ॥ 
আজি হৈতে শুন্ত হৈল এঘর আমার । আম না দেখিব 
বাঁপ চরণ তোমার ॥ আজি দশ দিক্ শূন্য আদ্িয়ার মোরে। 
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না পঢ়াবে যতন করি ধরি নিজ করে ॥ এঁছন শুনিয়। বাণী 
কহে জগন্নাথ । সকরুণ কণ্টকুহরে নাহি বাত ॥ গদ গদ 
স্বরে বোলে শুন বিশ্বস্তর। কহিল না হয় মোর যে ছিল 
অন্তর ॥ র্বুনাথ চরণে সঁপিলু:মুঞ্জি তোমা । তুমি পাছে 

কোঁন কালে না পাশর আমা, ॥ ইহ! বলি হরি হরি. করয়ে 
স্মরণ গল্গাজলে নামাইল সকল ব্রাহ্মণ ॥ গলায় তুলিয়! 
দিল তুলসীর দাম । চতুদ্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম ॥ চতু- 
দিকে হয় হরিগুণ সক্কীর্তন | হেনকালে দবিজোভমের,. বৈকুষ্ঠে 
গমন ॥ বৈকুষ্টে চলিল। দ্বিজ রগ আরোহণে। ধরণী বিদায় 
দেই শচীর ক্রন্দনে ॥ পতির চরণ ধরি কান্দে লুটাইয়া । 
মো যাব.আমারে লহ সঙ্গতি 'করিয়। ॥ এত কাল ধরি তোর 
সেবা কৈলু আমি । রৈকুষ্টে চলিল1 তুমি আমা থুঞ্ণিভুমি ॥ 
শয়নে ভোজনে মুগ্চি সেবা কৈলু তোৌর। .আজি দশ দিকৃ 
শৃন্য অন্ধকার মোর 1 অনাথিনী হেলু তোর ছোট পুত্র 
লৈয়া। নিমীই রহিব কোঁথ! কার মুখ চাঁঞা ॥ জগদ্- 
ছুল্লভ হের তনয় নিমাই। সকল পাঁশরি যাঁহু আমার 
গোসাঞ্জি ॥ মায়ের কীন্দন দেখি বাপের মরণ 1 কান্দয়ে শচীত্র 

স্থত ঝরয়ে নয়ন । গজমতি হার যেন গাখিল স্কৃতায়। নয়ানে 
গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥ ভক্তগণে ৰন্ধুগণে হাহাকার 
করে । প্রভুর কান্দনায় কান্দে নকল সংসারে ॥ শান্ত করা- 
ইল সভে মধুর 'বচনে । স্য্থি নষ্ট হয় প্রভূ তোমার ক্রন্দনে ॥ 
নারীগণে প্রবোধ করিল শচীদেবী। গোরঠাদে দেখি শচী 

সব পাশরিবি ॥ আপনে হ্ৃধীর প্রভূ সব সন্বরিয়া। কাল- 

যথোঁচিত কর্ন করিল সক্রিয় ॥ তবে বেদবিধিমতে যে 
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ছিল উচিত। করিল বাঁপের কর্ম্ম কুটুম্ববেষ্টিত ॥ পিতৃভক্ত 
প্রভূ তবে পিতৃষজ্ঞ কৈল। ক্রমে-ক্রমে যথাবিধি ব্রান্মণেরে 

দিল ॥ তোয়াধার অন্নভাজনাদি দ্রব্য যত। ত্রাহ্মণেরে দিল 
প্রভু পিতৃভকত ॥ জগন্নাথ-বৈককুণ্টগমন এই কথা । আপনে 
সেদ্বিজোত্তম গৌরচক্দ্রের পিতা ॥ শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই 
কথা শুনে । 'বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥ গোক্বা্টাদ 
দেখি শচী ছাড়িল নিশ্বাল। পিতৃশৃন্ত পুক্র পাছে পায়েন 
তরাস ॥ বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার । তবে মনঃ- 
স্থথে পুজ্ব গোঙীয় আমার ॥ হের্ন অদ্ভূত কথা শুন সব্ব 

জন। চৈতন্যচরিত্র কিছু কহয়ে লোৌচন ॥ 
ধান্শী রাগ ॥ 

এক দিন শচীকরে ধরি গৌরহরি । পড়িতে গেরাঙ্গ 
দিল নিয়োজিত করি ৷ সকলপণ্ডিত-স্থানে পুজ্র সমাপিয়া । 
ৰলয়ে কাতরে 'দেবী বিনুয় করিয়। ॥ পড়াইও মোর পুত্রে 
তোমরা ঠাকুর ! | রাখিবে আপন কাছে না রাখিবা দূর ॥ 
পিতৃশুন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে । আপন তনয় হেন 

ইহারে জানিবে ॥ শুনিয়। সপ্ডিত সব সক্কোচ অন্তরে । 
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় উত্তরে ॥ মো! সভার ভাগ্য এত 

দিনে দেজানিল। কোঁটিসরম্বতী-কাস্ত আমরা পাইল ॥ 
অখিলে পড়াইবে ই'হে। নিজ প্রেম নাম। সর্বলোক-গুরু 
ইহে! সভার প্রধান ॥ আমরাহ পড়িব ইহার. সঙ্গিধানে। 

নিশ্চয় জীনহ মাতা ইহার বচনে ॥ শুনি শচী দেবী বৈল 
বিনয় বচনে। পুক্র সমর্পিয়া আইল! আপন ভবনে ॥ হেনমতে 
নবদীপে প্রভু বিশ্বস্তর! পড়িবারে গেল! বিষুপপ্ডিতের 
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ঘর ॥ স্থদর্শন “আদি করি গঙ্গাদান পণ্ডিত। পড়িল জগত- 
গুরু ত। সভা সহিত ॥ লোক-আচরণে মায়ামানুষবিগ্রহ | 

'পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক অনুশ্রহ ॥ পণ্ডিত শ্রীস্থদর্শন আর 
এক দিনে । পরিহাস করে প্রভু সতীর্যেরসনে | বঙ্গজের 

কথা কহে বড়ই রসাল । অতিমনোহর হাঁসি অমিয় মিশাল ॥ 
ঈ এই মতে রঙ্গে ঢঙ্গে কত দিন গেল। বনমালী আচার্য্য 
দেখিব মনে 'কৈল॥ তারে দেখিবারে তাঁর আশ্রমেতে গেল। 
বনমালী আচাধ্য দেখিব. মনে কৈল তারে দেখিবারে, 

তার আশ্রমেতে গেল! । দেখিয়া প্রণতি করি সন্ত্রমে 
উঠিল ॥ 'করে ধরি তার সনে চলি যাঁয় পথে । কৌতুক 
রহমত কথা কহিতে কহিতে ॥ হেন কালে বল্ল সে আচা- 

ধ্যের কন্যা! । রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিজগৎ-ধন্যা ॥ গঙ্গা- 
ন্নানে যায় সেই সখীর সহিতে। বিশ্বস্তর হরি তারে দেখে 

আশচন্বিতে ॥ একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত আনন্দ। ইঙ্গিতে 
জাঁনিল তার.জন্মের কারণ ॥ - লী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে 
বুঝিল। প্রভু পাদপন্ম দেবী শিরে -করি.নিল ॥ আচার্য্য 

সে বনমালী বড়ই চতুর। -বুঝিল অন্তর কথা প্রেমের অঙ্কুর ॥ 
আর দিন বনমা'লী আচাধ্য আপনে । আনন্দহদয়ে গ্রেল। 
শচীর ভবনে ॥ হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে। প্রণতি: 
করিয়া বৈল মধুরবচনে ॥ তোমার পুভ্রের যোগ্য! . আছে 
এক কন্যা । রূপে গুণে শীলে সেই ভ্রিজগতে ধন্া ॥ বল্লভ-. 
আচাধ্য কন্যা! অতি সৃচরিত। | যদি ইচ্ছ! থাকে কহ হদয়ের 
কথা ॥ তবে শচীরাণী শুনি আচার্য্বচন। এমতি বালক 
মোর পড়,ক এখন ॥ পিতৃ-শৃন্য পুজ্র মোর পড় ক কথোদিন। 

[১৪ ] 
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তাহাতে করহ যত্ত হউক প্রবীণ ॥. শুনিয়া আচার্ধ্য তবে 
সন্তোষ না পাইল। বিরসবদন করি ঘরেরে চলিল | 
কাঁদিতে কীদিতে চলে বিরস অন্তরে । ইহা গৌরাটাঁদ বলি 
ডাঁকে উচ্চৈঃ স্বরে ॥ মোর ভাগ্যে না করিলে পতিত পাঁবন।, 
বাঞ্ছণাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ ॥ মোর বাগ? পূর্ণ ঘদি না' 

কৈলে আঁপনে'। বাঞ্কাকল্পতরু নীম. ধরিবে কেমনে ॥ জয় 
জয় দ্রৌপদীর লঙ্জা-অপহারী। জয় গজরাজকে কুভ্তীর-মুখে 

*তারি ॥. জয় অজামীল গনিকার, প্রাণদাতা। আমারে যে 
ত্রাণ কর অখিলের পিতা ॥ এথ! গুরুগৃহে প্রভু জানিল 

অন্তরে |. আচার্য শোকেতে যত হঞ্ঞজগছে কাতরে.॥ অন্ত- 

ব্যস্তে পুস্তক সন্বরি ভগবান্। "গুরু সম্তাষিয়। প্রভু করিল। 

পয়ান্॥। মাতল কুঞ্জর যেন গমন স্থন্দর । এ তন্ধু অল- 
স্কারে করে ঝলমল ॥ টাচর কেশের বেশ অখিল মোহন । 
অধর বাদ্ধুলীফুল মুক্তা দশন ॥ চন্দনে চর্চিত মনোহর 
অঙ্গশোভী। | তনু সৃক্ষ*বসন পিন্ধন মনোলোভা ॥ কত 'কোটি 
কামের নৃপতি গৌরহরি। কুলবতীফলঙ্ক বিখার দেহধারী ॥ 
আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ত্বরিত গমন । বাঞ্ছাক্ল্পতরু নাম বলি 
এ কারণ ॥ আচার্য্য কীদিয়া আইসেন পথে পথে । হাহ] 
'গোরা্টাদ' বলি আইসেন উর্ধহাথে ॥ ছেন কালে মহাপ্রভু 
গুরুগৃহ হেতে। আসিতে হইল দেখা আঁচার্ধ্য সহিতে ॥ 
পড়িল' আঁচার্ধ্য' পায় দওব হুঞা। তুলিলেন মহাপ্রভু 

হাঁসিয়। হাসিয়া ॥ নমস্কার করি কৈল দৃঢ়'আলিঙ্গন । কোঁথ। 
গিয়াছিলা বৈল মধুর বচন ॥ আচার্য্য কহয়ে শুন শুন বিশ্ব- 
স্তর । আমি গিয়াছিলাঁম এই তোমাদের ঘর॥ তোমার জননী 
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দেবী শটী সুচরিতা।. গোর করিলু চিত্তে যে ছিল মোর 
কথা ॥ 'তোমরি বিবাহ যোগ্য আছে এক কন্যা । বল্লভ- 

আচার্য্য কন্া জীর্ববগুণুধন্তা॥ একথ! তোমার মাতৃ গুনি 
শদ্ধাহীন। ঘরে চলিলাম আমি অন্তর মলিন ॥' কিছু ন 

বলিল! প্রভূ শুনিয়া রচন। মুচকি হাসিয়! ঘরে করিল। 
গমন ॥ সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি। হেব্িয়। আচাধ্য 

যনে হঞ্া অভিলাধী ॥ জাঁনিলেন মোর কার্ধ্য অবশ্য হইব। 
অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব ॥ ঘরেরে আইল। আচার্য্য 
'আনন্দিত হঞা। প্রভুর চরিত্র সব হুদয়ে ভাবিয়া! ॥ ঘরে 
গিয়া.জননীরে বৈল বিশ্বস্তরঁ। বনমালী আচার্য্যেরে কি দিল! 
উত্তর ॥ বিমনাঃ দেখিল তারে আমি পথে যাইতে | সম্তাষে 

নাপাইলু স্থখ আচাধ্য সহিতে ॥ তার অসন্তোষ একেনে 

করিয়াছ তুমি | " বিমনাঃ দেখিয়া চিতে ছুঃখ পাইলু আমি ॥ 

শুনিয়। পু্র্রের বাক্য শচী স্চতুরা' । .ইঙ্গিতে জানিয়া কৈল 

হৃদয় সত্বর! ॥ ত্বরায়"মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে। স্ম্বাদ 

শুনিয়া তেহো। ধাইল সত্বরে ॥ আনন্দে পুরিত তনু গা গদ 

হা । শচী কাঁছে উপনীত প্রথত হইয়া! ॥ দ:গুন হৈয়া 

লইল চরথের থুলি। .কি কারণে আজ্ঞা মোরে, করিল! 
ঈশ্বরী॥ পুরুবে যে বৈলে তার করহ উদ্যোগ 4 বিশ্বস্তরের 

বিভ1 দিব সভার সন্তোষ ॥ আমার আঁধক ন্নেহ তোর বিশ্ব 

স্তরে। আপনে করিবে সব কিবলিব তোরে ॥ বিশ্বস্তর 

বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে। .আঁপনে উদেঘাগ কর কহিল 

তোঁমাঁরে ॥ ইহ। শুনি বনমালী আচাধ্য 'উত্তম। পালিৰ 

তোমার আঁজ্ঞ। কহিল বচন ॥ ইহ! বলি বল্পত আঁচা্য বাঁড়ি 
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গেল! | বল্পভ আঁচার্য্য অতি সন্ত্রমৈ উঠিল ॥ *বসিতে আনন 
দিল বিনয় করিয়। | নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া ॥ 
বলিল আমার ভাগ্য তোর আগমন । আর কিবা কার্ধ্য থাকে 
কহত এখন ॥ বল্লভমিশ্রের কথ শুনিয়৷ আচার্য । প্রবন্ধ 

করিয়া কহে হৃদয়ের কীর্য্য ॥ সর্ব কালে আমারে করহ তুমি 
স্লেহ। ক্মেহবন্দী হঞ1 মো আইলু তোর গেহ ॥ মিশ্রপুর- 
নদরস্থত শ্ীবিশ্বস্তর | কুলে শীলে গুণে সেই সর্ববাংশে 
সুন্দর ॥. আমি কি কহিতে পারি তার গুণের কখ! । একত্র, 
সকল গুণে গটিল বিধাতা ॥ কি কহিব তার গুণ গাঁয় সর্বব- 
লোকে ।. শুনিবে তাহার গুণ সর্বলোকমুখে ॥ তোমার 

কন্যার যোগ্য বর বিশ্বস্তর। কহিল সকল যদি মনে লয় 
তোর ॥ এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি। এ কথা! 

আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥ আমি ধনহীন কিছু দ্রিবারে 
না পারি। কন্যামাত্র-মোর আছে পরমন্ন্দরী ॥ ইহ! জানি 
আজ্ঞাযবে করহ আপনে । কন্যা দিব গৌরচন্দ্র জামাতী- 
রতনে.॥ দেব খষি পিতৃ লোকে বরিব আনন্দে । যবে মোর 

কন্য। বিভা দিব গৌরচন্দ্রেে॥ অনেক তপের ফলে হবে হেন 
কর্ম । ন্োরপ্অধিক বন্ধু নাহি কহেল.এ মন্দ ॥ এই মন£কথা 
মোর রজনি দিবস । প্রকট বদনে রহি নাহিক সাহস ॥ এই 
মনে ছুইজনে কথ! নিবড়িল। আচার্য শচীর স্থানে পুনঃ 
নিবেদিল ॥ শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুষ্টা হৈল। বনমালী 
আচার্য্যেরে আশীর্বাদ কৈল॥ ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল 
কথা । আনন্দে ভরল তনু অতি হরফিতা ॥ কুটুম্ব বান্ধব যত 
নভে আজ্ঞা দিল।" বিচার করিয়া সভে ভাল ভাঁল বৈল। 
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ৃ বড়াড়ি রাগ ॥ 

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ াদ আরে হয় ॥ গরু ॥ 
তবে শচী ব্লিজস্থত-রদন চাহিয়া। মধুর বচনে কিছু কহেত 

হাসিয়া ॥ শুন শুন বিশ্বন্তর ফোর সোণার স্থৃত। বল্লভমিশ্রের 
কন্যা অতি অদভুত্॥ তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয় । 

তেন পুত্রবধূ মৌর কত: ভাগ্যে হয় ॥ বিচার করিয়া কর 
বিচিত্র সময় | ' দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয় ॥ শুনিয়! 
মায়ের কথ! বিশ্বস্তর রায় । করিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায় ॥ 

দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত। করিল ত শুভক্ষণ সময় 
.অস্কিত ॥, সেই শুভদিন শুভ সৃময় হইল । ব্রাহ্মণ সঙ্জন সব 
আনন্দে আইল ॥ আনন্দে ভরল সব নদীয়া নগরী। উথলিল 
স্বথসিন্ধু আপন! পাশরি ॥ আইও স্থও লই শচী করে শুভ 

, কার্য । ঞভু.অধিবাঁস করে সকল আচাধ্য ॥ চতুর্দিকে বেদ- 
ধ্বনি করয়ে ব্রান্মণ। শঙ্খ ম্বদঙ্গ বাজে মঙ্গললক্ষণ ॥ দ্বীপ- 
মাল পতাকা ভূষিত দিগন্তরে | স্ত্গদ্ধি চন্দন মাল অতি 
মনোহরে ॥ সকল ত্রাহ্গণে প্রভুর কৈল অধিবাস। কোটি- 
কামরূপ দেহ কৈল পরকাঁশ॥ ঝলমল করে অঙ্গ ছটা-আলোঁ- 
কিত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব ভেল চমকিত ॥ গন্ধ চন্দন মাঁল। 

্রাঙ্মণেরে 'দিল। ঘন ঘন তান্থুল'দানে" বড় তূষ্ট কৈল॥ 
কন্যা, অধিবাদ করে বল্পভ আচাধ্য । স্থমঙ্গল কন্ম করে লঞ্া 

দ্বিজবর্ষ্য ॥. অন্যান্য সৌরভ গন্ধমীল্য চন্দন । অধিবাসে ভূষ! 
কৈল জামাত-রতন ॥ অধিবাঁদ সমীধান রজনীর শেষে। 

পানি সীহিব শ্ধ বলি আইল উল্লাসে ॥ নানাবাদ্য এক কালে 

* পানি সাঁহিৰ অর্থাৎ জলসাঁধিব।* বাদ্যভাও সহকারে ঘাটে যাইয়। 
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হইল'তরঙ্গ। কুলবতী .সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ ॥ যুবতী 
উমতি হৈল নদীয়া! নগরে । -গোরাঙ্গ বিবাহ-রসসমুদ্র- 
হিল্লোলে ॥ যুখে যুথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধূ। অবনীমণ্ড 
লেরে মণ্ডিত যেন বিধু॥ কুরুঙ্গ-নয়ন। চাঁরু. কুঞ্জরগামিনী। 

ঝলমল অঙ্গতৈজ মদন্বদপুনি ॥ কেশ বেশ বসন ভূষণ অনু- 
পাঁম। হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ ॥ ' হাসিতে 
দামিনী কাপে বচন অমিয়া। হাস পরিহাসে চলে" ঢুলিয়া 
ঢুলিয়া ॥ গাইছে গৌরাঙ্গগুণ' মধুর আলাপে । স্বর পঞ্চ 
ধ্বনিতে অমঙ্গ অঙ্গ কাপে ॥ নাসায়ে বেশর শোভে মুকুতা- 
হিল্লোলে। নক্ষত্র পড়িছে যেনু অরুণমণ্ডলে ॥ শচীর মন্দিরে . 
আইলা কুলবধূগণ। সভাকারে দিল! গন্ধ গুবাক চন্দন ॥ 
চলিল! নাঁগরী সভে পানি চরিত | মঙ্গল আনন্দপূর্ণ প্রতি 
ঘরে ঘরে ॥ 

তুড়ী রাগেণ গীয়তে ॥ - 
সচক্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা, নুম্বর সঙ্গীত গে! গাইব, 

গোরা লীলা ॥ ভ্রু ॥ 

কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো, চল যাই 
পাঁনি সাহিবারে। হিয়া উথলিল চিত্ত কে পারে ধরিবাঁরে ॥ 

কেহ পট্টবিলািনী কেহ পীতবাঁনে। ঢুলিতে ছুলিতে যাঁব 
গোঁর।-অঙ্গের বাতাসে ॥ শচী আগে আগে গো করি. যাঁব 

পাঁছে পাছে । আসিতে যাইতে গে! দঈীড়ীব গোরা কাছে ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন মাল! ঢাঁকি লহ করে। গোঁরা-অঙ্গ পরশ করিব 
নেই ছলে ॥ কর্পুর তীন্থল নেহযত্্ব করি হাতে। করে 

ঘটপূর্ণ করিয়া আনাকে “জলসাধা” কহে, ইহা বঙ্গদেশের প্রথ! 



আদিখণ্ড। 9১১ 

কর ধরি গোরাঁর দিব হাতে হাতে ॥ আইও স্থও মিলিয়! 

কৌতুকরঙ্গরসে । পানি সাহিল গুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ 

ভাটিফলারি রাগ ॥ | 

আনন্দে সানন্দে রাত্রি স্থপ্রভীতে। যথাবিধি কর্ম 

কৈল হরষিত চিতে ॥ স্নান দান কর্ম কৈল যে ছিল উচিত। 

দেবপুজা পিতৃপুজা। করিল বিহিত ॥ নান্দীমুখ আদ কৈল 

ঘে বিধি বিধাঁন। সর্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ত্রাঙ্ষণেরে দান ॥ 

নর্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভাঁটগণে ৷ সবার সন্তোষ কৈল 

নানাদ্রব্যদীনে ॥ দ্রব্যের অধিক মানসে মধুর বচনে। 

দেখিয়া জূড়ায় হিয়া চক্ড্রিম বদনে ॥ প্রবোধ করিল যার যেই 

অনুমান । বিবাহ উচিত প্রভু করে পুন সান ॥ নাপিতে 

নাপিত ক্রিয়া করিল সে কালে। শ্রীঅঙ্গ মার্জনা করে 

কুলবধূ মিলে ॥ সধীকরময় গোরা রূপের পাথার। ডুবিল 

তরুণীর মন না জানে সাতার. ॥ (অমনি ডুবিল প')॥ পরশে 

অবশ অঙ্গ হুইল সবার । গরদগদ্দ বচনে শয়নে জলধার ॥ 

হেরইতে পু মুখ কি'ভীব উঠিল । মরমে.মদন-ন্বরে, চপিয়া 

পড়িল॥ কেহো.কেহে। বাহু ধরি অথির হইয়!। কেহো। রহে 

উদ্বর্ভন অঙ্গেতে লেপিয়া *॥ কেহো৷ বুকে পদযুগ ধরিয়া 

আনন্দে। ভূজলত বেটিয়! রাঁখিল পরবন্ধে॥ কেহো। 

চিতার্পিত ইঞ্চা নেহারে গৌরাঙ্গে। কেহো৷ জল দেই 

শিরে মদন তরঙ্গে"॥ উন্মত্ত হইয়া করেহো! হাসে ঘনে ঘনে। 

সতীত্ব $ নাশিল".হেরি গৌরাঙ্গবদনে ॥ অভিষেক কৈল 

ভি
তর
ের
 

4 এটুকু গানের অলঙ্কার । * কেহ রহে প্রীন্দন অঙ্গেতে লেপিয়া, পাঠীস্তর ৷ 

3 “সতীত্ব” এই কথাটা ব্যাকরণ-অন্ুসারে ভুল হয়। তবে আজ কাঁল 
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প্রভূ স্বর-নদীজলে | দেখি সর্বজন ভাষে আনন্দ হিল্লোলে ॥ 
স্নান সমাধিয়। প্রভূ বসিলা আসনে । বেড়িল নাগরীগণ 
'শচীর নন্দনে ॥ নানাবিধ বাদ বাজে স্থমধুর ধ্বনি । চতু- 

দিকে হুলাহুলি জয় জয় শুনি ॥ তবে শচীদেবী লই আইও 
স্থওযত। আদরে পূর্জয়ে যার 'ষেই সমুচিত ॥ সবারে 

পুজিল গৃহাগত বন্ধু যত। বলিল সবারে শচী হৃদয় 
বেকত ॥ পতিহীন মুঞ্চ, ছার পুক্র পিতৃহীন । তোপবা'র 
পূজ1 কি করিব আমি দীন ॥ এ বোল বলিতে শচী গদগদ 

ভাষ | ভিজিল, আঁখির নীরে' হৃদয়ের বাস ॥ এঁছন কাতর 

বাণী শচী যবে বৈল। শুনে বিশ্বস্তর পু হেট মাথ! কৈল ॥ 
চিন্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেল কোথা। পুড়িতে 

লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা ॥ মুকৃতা গাঁখিল ষেন চক্ষে 
পড়ে পাঁনি। দেখিয়া তরস্ত হৈল1 দেবী শচীরাণী ॥ আর 
ধত কুলবধু তার পাশে ছিল! 'গরভূর কান্দেনা দেখি পুড়িতে 
লাগিল ॥ কেনে কেনে বাপ হেরি বিরস বদূন.। এ হেন 

মঙ্গল কার্যে করহ ক্রন্দন ॥ সকল সংসারে মোর তুমি- 
মাশ্র ধন। তুমি বিমরিষ প্রীণ ছাড়িব এখন ॥. শুনিঞা 
মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বস্তর। বাপের হতাশে ক গদগদ 
স্বর॥ প্রাতঃকালের শশী যেন মলিন বদন। নবীন মেঘের 
যেন গভীর গর্জন ॥ মায়েরে কহিল প্রভূ শুন মোর কথা | কি 

বাঙ্গালার চলন হইয়াছে, যেমন ৬অক্ষয় দত্তের জন” লেখা দেখিয়া এবং 

একটু শ্রুতিমধুর বলিয়া এখন অনেকেই লিখিয়া থাকেন। সতীত্ব স্থলে সত্ব ও 
সথজন স্থলে সর্জন হওয়াই উচিত। চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় প্রাচীন বাক্গঃলায় 
আমি এরূপ ভূল আজ্ নূতন দেখিলাম । 
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লাগিয়া এতদূর তোর মনঃকথা ॥ কোন ধন নাহি তোর 

কিব! পাইলে দুঃখে | দীন একাকিনী হেন কহ অতিরুখে ॥ 
পিতা অদর্শন মোর .স্ররাইলে ভুমি। যেমন করিছে হিয়! 
কি বলিব আমি ॥ একজনে ছুবার দেহ গুবাক চন্দন । নানা 
দ্রব্য দেহ তোমার যত লয় মন ॥ সর্ববাঙ্গে লেপহ সবার 

স্থগন্ধি চন্দনে | যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে ॥ 
পৃথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে । ইঙ্গিতে করিব 
তাহ। কহিল তোমাকে ॥ এ ৫বাল শুনিয়া শচী কহে ধীরে 
ধীরে ।. মধুরবচনে শান্ত করি বিশ্বস্তরে ॥ যেন রূপে 

আদেশ করিল -বীশ্বস্তর। তেন রূপে তুধিল সে ব্রাহ্মণ 
সকল ॥ হেন কালে বল্লভ-আচার্ধয নিজ ঘরে। ব্রাহ্মণ 

সহিতে দেব-পিতৃপুজা করে ॥। আপন . কন্যাকে নানা অল- 
স্কার দিল। গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল ॥ শুভক্ষণ 
নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর ।' ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে 

বর্॥ এথ! বিশ্বম্তর পু বয়স্তের সঙ্গে । অতি অদ্ভূত বেশ 

করেন শ্রীঅঙ্গে ॥ গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন। ললাটে 

তিলক যেন টাদের কিরণ ॥ 'মকর কুণডল গণ্ডে করে ঝল- 

মল | ' মুকুতাঁর হার শোভে হৃদয় উপর ॥ কাজরে উজোর 
রাতাঁকমল নয়ন । ভুরু যুগ হয় যেন কামের কামান ॥ 
অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন অঙ্কুরী । ঝলমল দ্বিব্য তেজ চাহিতে 

না পারি ॥ 'দিব্য মাল পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস। গন্ধে মহ 

মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥ স্বর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচজ্জ। 
হেরি লোক নিজ্৯হিয়! ন1 হয় স্বতন্ত্র ॥ বধুগণ বিকল হইল 
রূপ দেখ । রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আখি ॥ অথির 

[| ১৫ 3 - 
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মাগরীগণ শিথিল বসন" মথিল তুজঙ্গকুল খগেন্্র যেমন ॥ 

চিত্ত রিয়া নিল সভার একুই কালে । মানমীন *% ধরিয়। 
রাখিল রূপজালে ॥ হরিণীনয়না-গণ গৌরাঙ্গ দেখিয়]। বলিতে 
ন। পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥, গুরুতঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গি- 
ণীর গণ। দোলমান হৃদয় করয়ে অনুক্ষণ ॥ সে হাঁস্ত মীধুরী 

যাঁর পশিল হিয়ায় । মরমে মরিল তাহ! মদনব্যথায় ॥ সে 
ভুজবিলান রস পরশ লাগিয়া । মানিনীর মাঁনগণ বলে লুক্া- 

ইয়া॥ মায়ে নমক্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে । উঠিল মঙ্গলধ্বনি 
হয় হরিনাঁমে ॥ দিব্য যানে টে প্রভু বয়স্তবেন্িত। সম্মুখে 
নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত ॥ ব্রাহ্মণে বেদ পঠে ভাটে 
কায়বার | শিঙ্গা বরগ বাজে ভেউর কাহাল ॥ নানাবিধ বাদ্য 
বাজে পড়াই ম্বদঙ্গ । দোঁসরি মুছুরি বাজে শুনিতে আনন্দ ॥ 
হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। আনন্দে নদীয়ালোকে 
ভেল উনমাদ ॥ ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়। 

চমক লাগিল তথ! নাগরীসভায় ॥ কাঁনাকানি সানাসনি 
নাহি 'আর লাজ । ডাকাডাকি ধায় সব নাগরীসমাঁজ + গরবী 
গরব সব দূরে তেয়াগিয়1। গৌরাঙ্গ দেখিতে যাঁয় উলসিত 
হঞ1 ॥ পথ বিপথ কেহ না মানে রঙ্গিণী। অনঙ্গতরঙ্গে 
সব ধাইল রমনী ॥? অলখিতে দেবগণ দিব্যযাঁনে চাহে। 
গোরা-অঙ্গ দেখিবারে অনুরশগে ধাঁয়ে & স্বরবধূগণ বিশ্বন্তর- 
যুখ চাছে। চতুর্দিকে নর নারী স্থমঙ্গল গাঁয়ে ॥ 

...... আশোয়ারি রাগ ॥ 
জর জরজর, চৌদিকে স্থথনর, গৌর চাদের বিবাহ 

* ”মানমীন” স্থলে “মানযৃগ্ অন্য পুস্তমের পাঠ। 



্ আঁদিখগু। ১১৫ 

রে%*। কুলবধূ মেলি, দেই হুলাছুলি, আনন্দে মঙ্গল গাছ. 
রে॥ গ্রু॥ ৃ 

নাশ বেশ কর, পাটশাড়ী পর, কাজর দেহ নয়ানে। 
বিশ্বস্তর বিছা, ষব জনু মেলি, সাঁজিয়। করল পয়াণে ॥ হার 
কের, কম্কণ কিছ্িবী, নূপুর পরহ না ঝাঁট। অলক! নিকটে, 

সিন্দ্র ললাটে, 'চন্দন বিন্দু তার হেঠ॥ তাম্থল অধরে, 

তাঙ্ু বামকরে, লীলায় ছুলি ছুলি যায় । "দেখি বিশ্বস্তর, 
"যেমন পাঁচ শর, জানি মনকন! খায় ॥ তান্থুল চর্ববণে, হাসির 

বয়ানে, কুন্দ দশম বিকসি। বান্ধুলী অধরে, দরশন মধুকরে, 

পাশে মধু লোভে বসি ॥ নাগরী লারি সারি, চলিল! কতু- 

হলী, মরালগমন স্থৃঠাম। মদনরস-ভরে, বিথার অন্তরে, 
স্থিব্র বিশাল নয়ান ॥ নানা-বাদ্য বাজে, শত শঙ্ঘ গাঁজে, মুদঙ্গ 

পড়াহ কাহাল। আনন্দে ছুন্দুতি, বাজয়ে ডিওিমি, মুহরি 

বাজয়ে রসাল & বীণাক বিলাস, বেণু মন্দ ভাঁষ, রবাব উপাঙ্গ 

পাখোয়াজে। নদীয়! নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, মঙ্গল বাধাই 
বাজে ॥ গৌরচন্দ্রমুখ, দেখিয়া সব লোক, আনন্দ নদীয়া- 
সমাজ | কোটি কাম জিনি, সেরূপ বাখানি, নিরখি না রে 
লাজ ॥ ফুয়ল কবরী, চির ন! সম্বরি, ধাঁয় উনমত বেশ। 

পাঁশরি পতি স্থৃত, বদন স্থবেকত, হিয়।ভরি পেলে কেশ ॥ 
ধনি ধনি ধনি, কয়ে. রমণী, আন ন। শুনিয়ে বাণী । চৌদ্িকে 

: হাটে বাটে, নাগরীর ঠাটে, দেখিতে করিল উঠানি ॥ কেহ 
বীণ। বাঁয়, কেহ গীত গায়, কেহ ব1.ধায় উল্লাসে । চৌদিকে 

* অন্য পুস্তকে “আশোষারী রাগ” এস্কলে “বিহাঁগড় এবংঞ্জয জয় 

জয়” ইত্যাদি স্থলে “জয় জয় ধ্বনি, চৌদ্দিকে শুনি” এইরূপ পাঠাপ্তর আছে $ 
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জয় জয়, মঙ্গল বিজয়, কহয়ে লোচনদাঁসে ॥ 

ভাটিয়ারি রাগ, দ্বিশা ॥ * 
দেখ মন অপব্ধপ পরাণ পুতলী নবদ্বীপে (মৃচ্ছা )॥ 

' ডর নাহি হিয়ায় মোরা যে বলু সেবলু আর তোকে। 

ছেন মন করিছে গোরা তুলিয়া রাখি বুকে ॥ প্র ॥ 
হেন মতে বল্লভ-আচাধ্য বাটা গিয়া। জয় জয় শব্দ হৈল 

আকাশ ভরিয়ী ॥ শত শত দীপ ভ্বলে উচ্ছল পৃথিবী | ঝল- 
মল করে. তাঁহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥ তবেত বল্পভ মিশ্র 

পাঁদ্য অর্ধ্য দরিয়া । ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিষ্পা ॥ * তবে 
সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে * গিয়া । দাঁগাঁইল! পিঠোপরি 

ত হঞা ॥ পুর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন । তাহাতে 
ঈষৎ হাসি অমিয় মিলন॥ তপত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ । 

হমেরু পর্বত জিনি দেহের গঠন ॥ অঙ্গদ কম্কণ ভুজে রতন 
অঙ্ুরী। অরুণ কমল করতল ঝলমলি ॥ স্ুদিব্য মীলতী- 

মালা দোলে গোরা-অঙ্গে । স্থমের উপরে যেন গঙ্গার- 

তরঙ্গে ॥ মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে । কাম কোটি 
কাতর, দেখিয়া-রহে লাঁজে ॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব 
তুলনা । দুর কৈল মানিনীর মানের বাসনা |'হেন মতে মহা- 
প্রভূ ছোড়লাতে আছে। বর উরথিতে $ তথা আইও-গণ 
কাছে ॥ করিয়! বিচিত্র বেশ পরি দিব্য বাস। হাতে হাতে 

পম সা পাপা সি 

* আঙগিণাতে চতুফষোণ স্থান, যাহার চতুষ্ষোণে কদলীবৃক্ষ থাকে ও মধ্য- 
স্থল আলিপন1 লিপ্ত ও সুসজ্জিত হয় এমত বিবাহাদির স্থানকে ছোঁড়লা বা 
ছন্লা বলে। 

£ $ উরখিতে অর্থাৎ ধান্তয বা মঙ্গল দ্রব্য দিয়া নিছনি করিতে । 



আদিখণ্ড। ১১৭ 

উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস ॥ আইও-গণ আগে পাছে কন্ত]ুর 
জননী । ধর উরথিয়। ধনি চলিল। আপনি ॥ সাত প্রদর্বক্ষণ 

কৈল লাত দীপ হাতে । চরণে ঢালিল দধি হরসিত চিতে ॥ 

বর উরথিয়! ধনি চলিল! আলয়।' শুভক্ষণ হৈল সেই 
গোধুলি সময় ॥ তবে সেই বল্লভ-আচার্ধ্য দ্বিজবর 1 কন্যা 

আনিবরে আজ্ঞা করিল! সত্বর ॥. স্বরচিত সিংহাসনে বসি 
রূপবতী । .অঙ্গের ছটাতে ঝলমল করে ক্ষিতি ॥+ রতন- 
প্রদীপস্বলে তার চাৰ পাশপে। বদন জিতল পূর্ণ- চন্দ্র- 
পরকাশে ॥ সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার রজত কাঁঞ্চনে | অন্ধকার 

দুর যায় তাহার কির্ণে॥ প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাত 
বার। কব যোঁড় করি শিরে করে নমস্কার ॥ অন্ত্রঃপট ঘুচা- 

ইল দৌহে দৌহা দেখি। এ্োহে দেৌহা দেখি (হার 
নাচয়ে ছু আখি ॥ চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন । অন্যোন্তে 

করয়ে দেহে কুন্থমের রণ॥ যেন হরপার্ববতী দৌহে হৈলা 
এক মেল | ছাঁমুনি ছাড়িল,দৌহে আনন্দে বিহ্বল ॥ চতু- 

্দিগে জয় ধ্বনি হরি হরি নাদ। নাচয়ে সকল লোক হরিষে 
উন্মাদ ॥ তবে সে কমলাপতি বিশ্বস্তপ্ন পছ। একত্র বসিল! 
বামপাঁশে করি বহু ॥ লজ্জা-নত্রমুখী সে বসিল পন্ু কাছে। 

* জামাতা পুজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥ যার পাদপদ্দে ব্রহ্মা 
'পাঁদ্য নিবেদিয়া। স্থির করত হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥ হেন 
সে পাঁদারবিন্দে পাঁদ্য দেই মিশ্র। যাহার. ধেয়ানে ঘুচে 
সংসার-তাম্িত্ **॥ মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন | হেন 
জনে দেই মিশ্র গীঠের আসন ॥ যে প্রভু বসন ধরে.দিব্য 
সপ পা 

* তামিত্র অর্থাৎ অন্ধকাঁরময় নরকবিশেষ । 
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পীতবাল। তাহারে বসন দেই শুনিতে তরাস ॥ এই মনে 
ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল.। যজ্ঞ আদি যত কর্ম সব নিব- 
ডিল ॥ বল্লভমিশ্রের সম নাহি ভাগ্যবান্। আপনে বৈকুষট 
নাথ লৈল বন্যা দান ॥ কি কহিব ব্ল্পভমিশ্রের ভাগ্যরাশি | 
যার ঘরে কৈল৷ এভু এ পৃ্চ গরাসি ॥ কন্যা বর এক গৃহে 
ভোজন করিল। শত শত কুলবধূ বাঁসরে মিলিল ॥. যুখে 
বুথে তক্ষণী আইল প্রভূ কাছে। বেড়িয়া রহিল শিশ্বস্তর 
আগে পাছে ॥ গৌরাঙ্গের নযনসন্ধটুন-শরাঘাতে | মানিনীর 
মান-ম্বগ.পলায় বিপথে ॥ সে চন্দ্রবদন হাস্ত উদয় দেখিয়া । 
লজ্জা-তিমির সতার গেপ পলাইয়া ॥ বসিল' স্বন্দরী বিপ্ 
প্রভূর সমীপে । নে অঙ্গ বাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাপে ॥ পরা- 

ধীন রঙ্ক যেন মহাঁধন পাঁঞা | সম্বরিতে মাহি ঠাঞ্ছি ছাঁড়িতে 
নারে মায়! ॥ বসন বচন সব স্বলিত হইল । নয়ন আলম্তঘুত 
কাহারো হইল *%॥ কেহে! অঙ্গপরশে অনন্গরঙ্গ-ভরে | 

ঢুলিয়া পড়িল বিশ্বস্তরের উপরে ॥ কেহো। অনিমিখে থির- 
নয়নে নিরীখে । চকোর চাদের লাগি যেন রহে ভ্্ুখে ॥ নরন- 
পঙ্কজে সভে গোরামুখ পুজে? নিজদেহ-পরশ লাগিয়। 
কেহো! যাঁচে ॥ নাম-বিপর্ধযয় কেহেো। করে বাসরঘরে । 
গৌরার্টাদণ্ডণে ভোর পরিহাঁস করে ॥ কেহে। বলে গোঁরা-* 
চাদ শুন মোর বোৌল। গুয়া খানি দেহ লক্ষী নিদে হৈল" 
ভোর ॥ আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষীর বদনে। দেখুক সকল 

লোক. হরধিত মনে ॥ বিশ্বস্তর কেশ ক্ষেহোৌঁ. আউলা ইয়া 
বান্ধে। বন্ধন আকুতি তার পরশের সাধে ॥ কেছো গুয়া- 
এপ স্পেস ৩ টি সা পর সস. এল ০ 

* “ম্দন-আলস) কারু শরীরে জন্মিল।” রর পাঁঠান্তর | 
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খাঁন দেই বিশ্বস্তর মুখে । হৃদয় দরব তার কি আছে বা 

বুকে ॥ অঙ্গে চলি পঢ়ে কেহে। হিয়া! উতরোলে। লক্ষমীরে. 
তুলিরা দেই গোরা্&টাদের কৌলে ॥ কেহো বলে হেন ভাগ্য- 
বতী কেবা আঁছে। বিশ্বস্তর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥ 
কোন তপঃ কৈল কোন কৈল ব্রত দানি। দেব আরাঁধনে কত 
সাধিল গেয়ান ॥ কোন সতী, পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে । 
বিশ্বস্তররূপ দেখি স্থির করে চিতে ॥ মদন-সদন জিনি খদন 

ন্বন্দর। মানিনীর মানসরতন-র চোর ॥ ভূজদ্ণ্ড অখণ্ড যে 

কাঁমদণ্ড জিনি | সাধ করে নিজ বুকে ধরিতে রমণী ॥ লখিমী 

এ সব অঙ্গ বিলাস করিব | আমরা ইহার কবে পরশ পাইব॥ 
'এই আমাদের আশ! হ'ব ইহার দাসী | তবে সে দেখিবু 
নিতি গৌরাঙ্গরূপয়শি ॥ | 

মোর প্রাণ আরে গোরাাদ আরে হয় ॥ প্র ॥ 
এই মনে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল। প্রাতঃক্রিয়া কৈল 

প্রভু যে বিধি আছিল বিবাহের পর দিনে কুষণ্ডিকা কর্ম্ম। 
ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম ॥ সকল করিল প্রভূ 

সে দিন তথায় । আর দিন ঘর যাব কহিল কথায় ॥ ঘরেরে 

চলিব বলি আনন্দিত মনে |, পরিজনে পুজ। করে রজত 
কাঞ্চনে ॥ একাসনে বৈসে প্রভূ লক্ষ্মী বাম পাশে। 
চৌদিকে বেটিল নাঁরীগণ তার কাছে ॥ বল্পভস্িশ্রের হিয়। 
হরিষ বিষাদ *%*'। যাত্রাকালে করে কন্যাঁবরে আশীর্বাদ ॥ 
দুর্ববা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন। জামাতারে দিয়! 

পপ পম আপ আস 

+ কন্ঠাকে সতপাত্রে দান ইত্যাদি হর্ষ, কন্তা! বিদায় দেওয়া, পিতার পক্ষে 

( বিশেষ তঃ প্রথমবার) 'এই এক বিষাদ। 
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কিছু করে নিবেদন ॥. ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য | 

কি দিব তোমারে দান কিল তোর যোগ্য ॥ কেবল আপনা- 
গুণে কৈলে অনুগ্রহ । ধন্য করাইলে করি কন্যাপরি গ্রহ ॥ 
তোরে কি বলিব প্র কি আছে যোগ্যতা |. আপনার নিজ- 

গুণে আম।র জামাতা ॥ তোমার অভর পাদ-পদ্মেতে শরণ। 
লভিল ন]| দিবে ছুঃখ আমারে শমন ॥ দেব পিতৃগণ মোরে 

প্রঙ্গ হইল। যখনে তোমারে নিজ কন্যা সমপিল ॥ যে 
পদ ধেয়ানে পুজে ব্রহ্মা শিব,আঁদি। সে পদ পুজিল দিব্য- 

মানে যথাবিধি॥ আর কিছু নিবেদি যে শুন বিশ্বস্তর | 
এ বোল বলিতে কণ্ছে গদগদ স্বর ॥ ছল ছল করে আখি 

করুণার জলে। লক্ষমী-কর ধরি দিল গোরাটাদ করে ॥: 
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলু সমর্পণ |. জানিরা করিবে 
ইহার ভরণ পালন ॥ মোর ঘরে ছিল! লক্ষী ঘরের ঈশ্বরী। 
আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বুহুরি *%* ॥ মোর ঘরে ছিল 
এই স্বচ্ছন্দ আচারে | আখটি করিয়। মায়ে করিত আহারে ॥ 

মোর ঘরে আছিল এ মা বাপের কোলে । বথা তথা হৈতে 
আইলে ধরে সিয়া গলে ॥ সবার ছুলালী লক্ষী আমি অপ- 
ভ্রকা। ঘর মধ্যে সবে মোর এইটা বুলিকা ॥। আমি কি 
বলিব এই তৌর নিজজন। মোহেতে মুগধ হঞা বলি এ 
বচন ॥ এই যে কহিল এই আমি মুড়মতি। কি করিলে 
মোর দয়া তুমি যার পতি ॥ কব্রিভুবনে লক্ষবীনম নাহি 
ভাগ্যবতী । আমি বত বলি সব এ মোহ পিরিতি ॥ এ 
বোল বলিয়। মিশ্র কৈল সম্বরণ। ঢল ঢল 'সকরুণ অরুণ 

* বছুরি শন্দ বধ শন্দেরই অপন্রংশ শ 
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নয়ন ॥ চলিল। সে মহাপ্রভু $নজপ্রিয়া বামে। লক্ষণীর 
সহিত চড়ে মনুষ্যের শ্মানে ॥ "শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে জয় জয় 

বোল । . নানাবিধ বাঁদ্য বাঁজে আনন্দহিল্লোল ॥ ব্রা্ষণেতে 
বেদপাঠে ভাটে কায়বার।" সম্মুখে নাটুয়া নাঁচে, আনন্দ 
অপার ॥ বয়স্তবেষ্টিত প্রত চলি যায় পথে। অন্তরীক্ষে 
দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥ এখা শী আনন্দিত আইও স্থও 
লৈয়া। পুত্রের উৎসবে বোলে কৌতুক করিয়া ॥ সশাখ 
মঙ্গলঘট পাতিল ছুয়ারে। নারিকেল ফল দিল তাঁহার 
উপরেঞ্। . নির্জন সঙ্জ করে ঘৃত বাতি জ্বলে ঘরেরে 

আইল! প্রভু সেই শুভকাঁলে ॥ গৌরচন্দ্র ক নিরঞ্জন” করে 
নারীগণ। জয় জয় হছলঝহুলি শুনি স্থগীত 'নচিন & নাঁনা- 
বাদ্য বাজে হয় আনন্দ অপাঁর। সর্বস্থখ-ময় হৈল শচীর 
আগাঁর ॥ উঠিল .মঙ্গলপ্বনি চমানন্দ বিশেষ। লক্ষমী-কর 
ধরি প্রভু গৃহে. পরবেশ ॥ পুত্র আর বধু কোলে করে শচী- 
দেবী | দুর্বৰা ধান্ দিয়া বোলে হও চিরজীবী ॥  পুভ্রমুখে 

চুহ্ব দেই বধুষুখ চাঞা। বধূজুখে চুন্ দেই পুভ্র নিরখিয়! ॥ 
সর্বস্থখ-ময় হৈল শচীর আবাস ।.  শঙ্গোরাণণ গায় জখে এ 
লোচনদাস ॥ এ 

সথহই ত্রিপদী ছন্দ ॥ মু 
এই মনে নিজ, বান্ধব সহিতে, সুখে নিবষয়ে পহু। 

শচীর অন্তরে, আনন্দ পাথার, দেখি বিশ্বস্তর বু গ'॥ নৃদীকা- 
বিনোদ গোরা, কেলি কুতৃহলে ভোরা। কামের কাষান 

* অপর পুস্তকে প্রায়ই গৌরচন্্ স্থলে বিশ্বস্তর বলিয়া লেখা আছে । ** 
1*“এই মনে” হইতে “বহু” পর্য্যন্ত পাঠ অপর পুস্তকে পাই. | 

1 ১৯৬]. 
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ভূরু, বসন কাছিয়াছে তান্র। ॥ প্র 

বয়স্তের সঙ্গে, রহস্য বিলাস, লীলা রসময় তনু । যিনি 

মেঘে মহী, এথির বিজুরী, সাজল কুহ্থমধনু ॥ বয়ন্তের কান্দে, 
কর অবলশ্ঘি, পুথী করি বাঁম হাতে । দিবসের অন্তে, রম্য- 
রাজপথে, স্থরধুনীতট তাঁতে ॥' হগন্ধি চন্দন, অঙ্গে স্থলে- 

পন, মধুর বিনোদ কোটা । তাহার সৌরভে, মনয়থ ভূলে, 
ধাওল্প বুবতীঘট1 ॥ াচর কেশের, বেশের মীধুরী, হেরিয়া 
কে ধরে চিত । ' কৌচার শোভায়, লোভায় রমণী, না মানে 
গুরুর ভীত ॥ নদীয়ানগর,নাগরী আগোর, রসের» সাগর 
সভে। গৌরচন্দ্রলীলা,. দেখিয়। ভূলিলা, দন্ত চুর গেল 
তবে ॥ "নাগরীর গণ, আছয়ে বাখান, বঙ্কিম আঁখি কটাক্ষে। 
লাজের মন্দিরে, আনল ভেজায়! *%, লোভে পড়ে, লাখে 
লাখে ॥ নদীয়াস্ুন্দরী, আপনা পাঁশরি; রৃহল হিয়! ধেয়ান। 
(লোচনদাস বলে, সে স্থখহিল্লোলে, অই করি অনুমান ॥ 

- পঠমঞ্জরী রাগ ॥ | 
ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুতলী নবদ্বীপে আরে হয় ॥ 
আর দিনে আর কথ' শুন সর্বজন | গৌরচন্দ্র গুণ-গাঁথ! 

নিত্যই নৃতন ॥ গঙ্গাদরশনে গেল। রয়স্তের মেল! | দিন অব- 
সানে সন্ধ্যা হইল রম্য বেলাঁ॥ "গঙ্গার ছুকুলে যত ব্রাহ্ষণ ' 
সজ্জন। গঙ্গ। নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥ কীঁখে কুস্ত করি 
যায় পুরনারীগণ। নিরিখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত বদন ॥ মিশ্র 
শ্লাচার্য ভট্ট পণ্ডিত অপার। কত কত ধর্শিল উত্তম আঁচাঁর ॥ 
সর্বজন দাণডা ইয়। দেখে গঙ্গাকুলে। গঙ্গার নির্মল জল শোভে 

“ছার ভেজায়া” পাঠান্তর | 
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নানাফুলে'॥ গন্ধ চন্দন মাল! দিব্য কদলক। যুবক যুবতী 
বৃদ্ধ পূজয়ে বালক ॥ ভ্রেলোক্যপাঁবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে | 

আপনা না ধরে দেবী মহা-অনুরাগে ॥ উলিল্ গঙ্গাদেবী 
বাড়িল সলিল।' কুল কুল শবে গ্বাঢ়ে জ্ঞান কুল শীল ॥ পুনঃ 
পরশের আশে বাঁড়ে গঙ্গাদেবী। সন্দেহ লাগিল লোকে মনে 
মনে ভাবি ॥ প্রতিদিন দেখি. গঙ্গা যেমন তেমন । আজি 
অপরূপ তেজ .শুনিয়ে'গর্জন ॥ মেঘ .বরিষণ নাহি বাচক্ে 
সলিল। খরতর আোঁতঃ বহে নীর উলিল ॥ এইমনে অনু- 
মান করে সর্বজর্গপ গঙ্গীভকত এক আছর়ে 'ত্রাহ্মণ ॥ 

গঙ্গার প্রদাদে তার অস্তর নির্মল। ভূত ভবিষ্য বিপ্র জানয়ে 
সকল ॥ গঙ্গামহোৎসব দেখি বাটিল উর্লান। চিত্তিতে 
চিন্তিতে তাতে ভেল পরকাশ ॥ বিশ্বস্তর মহাপ্রভু বয়স্ত- 

বেষ্টিত। গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আঁচম্িত ॥ গঙ্গ! নিরিখয়ে 
প্রভু বড় অনুরাগে । দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ॥ 
করুণাঁয় অরুণ ছল ছলক্করে আঁখি । দেখিয়া পাইল বিপ্র 
অন্তরের সাক্ষী ॥ সেই এই ভগবান্ কু নহে আন্ু। চিন্তিতে 
চিন্তিতে গেল! প্রভু বিদ্যমান ॥ প্রভুর নিকটে গিয়া দাড়া- 
ইয়া! দেখে । অবশ্য হঞ্ীছে প্রভু গঙ্গা অনুরাগে ॥ গঙ্গার 

হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে । আগু বাঁড়ি করে গঙ্গা করপর- 
শনে ॥ করপরশনে গঙ্গার ন! পুরিল আশ। ঢেউন্্ধলে করে, 
রাঙ্গাচরণ সম্ভাব॥ সরস হইলা ভু বোলে হরি বোল। অবশা 
হইয়া! নিজ জনে দেই কোল ॥ অরুণবরণ ভেল প্রেমার 
আরন্ত। কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদন্ব ॥ প্রভূ-অনুরাগে 
গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে। শতধাঁরা জল আঁখি-সাগরেতে বহে। 
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'€লোমে লোমে বছে নীর লোকে বলে ঘন্্ন। উথদ্গিল প্রেম- 
সিন্ধু-দ্রবময় ব্রহ্ম ॥ চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে। 
উথলিল" প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥ চমণকৃত হৈল ্ব 
নদীয়াসমাজ। গঙ্গার ভকষ্ত বিপ্র জান্সিলেক কাজ ॥ দেই 
ভগবানু ্রভূ,বিশ্বস্তর দেব ।. ইহা! দেখি বাঁঢ়ে গ্গ1 এই অনু- 
ভব ॥ চরণে পড়িলা বিপ্র রুরি আর্ভনাদ। এতদিনে গঙ্গা 
মোরে কৈল পরমাদ্র ॥ যৌগেন্দ্র মুনীন্দ্র য়াহ। না পায় 
ধেয়ানে।.হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়াঁনে ॥ ভূমে গড়া- 
গড়ি যায় কান্দে আর্তনাদে |: আপনা পীশরে বিপ্র প্রেমার 

আনন্দে ॥ চতুর্দিকে সর্বজন দাণ্ডাইয়া রহে। বেকত বদুনে 
বিপ্র পূর্ববকথ্থাকহে"॥ অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর । 
নিজ ঘর গেল! হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ আদি কথা কহে বিপ্র 
শুনে সর্বজন | যেমনে হইল গঙ্গীদেবীর,*জনম ॥ *এখনে ব| 
গঙ্গাদেবী বাটে যে কারণে । সকল কহিয়ে সভে. শুন সাব- 
ধানে ॥ পূর্বেবে এক কালে মহামহ্েশ ঠাকুর । কৃষ্ণগুণ গায় 
মহা আনন্দ প্রচুর ॥ নারদের বীণা তাহে গণেশ বাঁদক। 
পুলকে পুরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥ সঙ্গীত স্থতান তিনে 
গায় এক মেলে । ব্রন্গাণ্ড ভেদ্দিল শব্দব্রদ্ষের হিল্লোলে ॥ 
একে সে মহেশ আর কৃষ্ণের আবেশ । নাঁরদের বীণা তাহে 
বাদক গঞেশ॥ অথির হইয়। প্রভু. আইল! সেই ঠাঞ্ডজি। 
নারদ মহেশ মিলি যথা ৭» গাই ॥ কহিল না গাও গুণ 
শুনহ মহেশ। তো সভার গান ততু না বুঝে বিশেষ ॥ 
তোমার সঙ্গীত গানে 'নাহি রহে দেহ। আউলায় শরীর- 
বন্ধ দ্রবময় লেহ ॥ শুনিয় "ঠাঁকুরবাঁণী হাঁসয়ে মহেশ । 
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গাইয়া দেখিব প্রভু ইহার বিশেষ ॥ ইহা বলি গায় গু 
অধিক উল্লাস। ব্রন্মাগ্ড ভরিল শব্দে শ ভূমি আকাশ ॥ দ্েবিল 

শরীর প্রভুর ক্ষীণ হৈ তনু । তরাসে মহেশ কৈল' গান সম্ব-. 
রণ ॥ সম্বরণ,কৈল গান খির হৈল মতি |. সেই সে কারুণ্য- 
,জর্লশলোকে আছে খ্যাতি ॥ সেই দ্রকব্রন্ম নাম করুণার 
জল । তীর্ঘরূপী জনার্দন ঘোঁষয়ে সকল ॥ ছুল্লভ ছুল্লভি এই 
ংসার ভূতল। কমগুলু করি রক্ষা রাখিল' সে জল ॥ 

আছিল যে বলিরাজ প্রস্তর তকত। তারে অনুগ্রহ লাগি 
ভৈগেল বেকত ॥ ত্রিপাদ থুইতে . প্রভূ মাগিল* পৃথিবী । 
ত্রিভুবন জোড়ে প্রভু দ্বিপাঁদ পদবী ॥ আঁর পাদ দিল বলির 

মাথার উপর। রা কপানু প্রভু নাহি হয় আর ॥ আর 

অপরূপ শুন ত্রিপাদ মহিমা | ভ্রিজগ্রতে ধন্য হেল যাঁহাঁর 
করুণ! ॥ ব্রহ্মা ভরিল সেই পদনখ আঁগে।. সেই জলে 

পাদ্য ব্রহ্মা! দিল অনুরাগে ॥ প্রভু পাদান্থুজ. জল পৃজয়ে 
ম্তকে * শ্রীপাদসন্তবা গঙ্গা তেঞ্রি বলে লোকে ॥ হেনই ' 
ঠাঁকুর মহাপ্রভু বিশ্বস্তর । দেখহ সকল লোক নয়নগোচর ॥ 

দেখি গঙ্গাঁদেবী পূর্ব সোঙরণ হেল। প্রেম অস্থরীগে গঙ্গা 
বাড়িতে লাগিল ॥.গঙ্গাপানে চাহে প্রভূ অনুরাগ-দিঠে। অমৃত 
অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ চরণপরশে পুন তরঙ্গের 
'ছলে। অনুভাব জানিল মো কহিল সভারে ॥ শুনিয়। সকল 

লোক বাঢ়য়ে উল্লাস । গোরাগুণ, গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ 
: ধান্শী রাগ, দিশা ॥ 

আরে আরে হয় (মৃঙ্্ব ) ॥ 

হেন অদভূত কথ! শ্রবণমঙ্গল নাম রে শুন গোরাগুণ- 
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থা * ॥ | 

এই মতে.কথো দিন গৌউাইল স্খে । বান্ধা! সছতে 
প্রভু আনন্দকৌতুঁকে ॥ এক দিন মনে মনে কৈন আচ- 

ম্িতে। পুর্বদেশে যাব আমি সর্বলোক-হিতৈে ॥ পাগুব- 
বঞ্জিত দেশ সর্ববলোকে গায়। গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে*্এই. 

খ্যাতি তায় ॥ আমার পরশে পক্মাবতী হৈব ধন্য | জর্বব- 
লোঁক আমা বচ্ছি না জনিব অন্য ॥ এছন যুকতি প্রভূ মনে 

অনুমীনে। মায়েরে কহিল যাৰ ধন-উপার্জনে ॥ যাত্রা 

করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজ জন। ছট ফট করে শচী মায়ের 
জীবন॥ "ধন উপার্জনে দূরদেশে যাবে তুমি। তোমা ন! 
দেখিলে সে কেমনে জীব আমি ॥ জল.বিনু যেন মীন না 
ধরে পরাণু।-তোয়! বিন্ু আমার তেমন সমাধান ॥ তোমার 
মুখচন্দ্ররূপ' মনেতে ভাবিয়া । না দেখিয়। মরি যাব কহিল 
মে! ইহা ॥ . মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বস্তর।' বিনয় 

করিয়া বৈল প্রবোধ উত্তর ॥ আমার বিচ্ছেদে*ডর ন| 
ভারিহ ভূমি । নিকটে তোগার 216০ আতিক জেক্ানিত 
লক্ষবীরে কহিল প্রভূ হাসিয়৷ উত্তর । মাতার সেবায় মোর 
হইবা ততপর.॥ মায়ে যত বৈল কিছু' না শুনিল গ্রছ। 
শুভ যাত্রা করি যায় হাসি লু লহু॥ চলিল৷ সে মহাপ্রু 
সঙ্গে নিজ জন। কৌতুকে ভরময়ে প্রভু আনন্দিত মন ॥" 
যেখানে সেখানে যাঁয় প্রভূ বিশ্বস্তর। দেখিয়! সেখানের 
লোক হয়েত ফাঁফর ॥ সেরূপ দেখিতে কারো ন! লেন্টটে $ 

* অপর পুস্তকে এটুকু নাই। . , 
$ না লেউটে অর্থাৎ ফিরিয়া আসে না। 
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অঁখি। কেহে। বলে অহর্নিশি এইরূপ দেখি ॥ পুরনাঁরী- 
গণ বনে দেখিয়ে বদন। সফল জনম আজি সফল নয়ন ॥ 
কোন্. ভাগ্যবতী মায়ে ধরিল উদ্রে। কভু নাহি.দেখি হেন 
স্বন্দর শরীরে-। হরগৌরী আরাধিয়। কোন্ ভাগ্যবতী । 

হেন রূপে হেন গুণে মিলিয়াছে পতি ॥ নবীন কাঞ্চন 

জিনি অঙ্গের কিরণ। স্ুমেরু পর্ববতর্শজনি দেহের গঠন ॥ 
সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা ।.যক্ঞসুত্র অতিশয় তাহাতে 
শ্বেত! 7৭ বই তামার স্থন্দর মুখের হাসি। প্রেমবতী- 

হৃদয়ে রহল রূপ পশি॥। কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ব- 

জ্ঞাতা। অনুমানি কহে সেই নির্ধাস বারতা! ॥ দীঘল স্থন্দর 
আঁখি পুগডরীক জিনি। অপরূপ তাহে চারু স্বন্দর চাহনি ॥ 

দেখি যেন শ্রীরাধাবল্লভ হেন ঠাম। . রাধার বরণ অঙ্গ দেখি 
বিদ্যমান ॥ সকল যুবতি মিলি কহিতে লাগিল্। শুনি 

বিশ্বস্তর পহু উলটি চাহিল ॥ সরসনয়নে প্রভু চাহিল 
সভাঁরে। প্রেমে গর গর তার! আপন! পাঁশরে ॥ পদ্মা- 
বতী স্নান কৈল যেআছিল বিধি। চরণপরশে গঙ্গাসম 

ভেল নদী.॥ পদ্মাবতী মহাঁবেগ। পুলিনসংযুত!। কুম্তীর কচ্ছপ 
মীনে অতি স্থশোভিতা ॥ ব্রান্মণ সজ্জন সব বৈসে' তার তটে। 

দিব্য পুরুষ নারী ক্নান করে ঘাটে ॥ বিশ্বস্তর স্লান পপুজ। ভেল, 
পদ্মাবতী । সর্ববলোকক্মান করে পাপ হরে তথি ॥ প্রেম- 
ভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিন্দে। স্নান করে কৃ যদি বৈষ্ণব 
না নিন্দে॥ সেই পদ্মাবতী-তঠবাস্ট ষত জন । গৌরচন্দ্র দেখি 

শ্লাঘ্য করিল নয়ন ॥ সেই পন্মাৰতী তীরে ভ্রমে গৌরহরি । 
(নে দেশ.ভকত কৈল প্রীচরণ ধরি ॥ শীতল চরণ পাঞা ধরণী 
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শীত্ল। পুলকিত হৈল। দেবী গেল অমঙ্গল ॥ সে দেশ 

তারিল আগে বহু যত্র করি। পাণগুববর্জিত দেশ দুর কৈল 
হরি ॥ চগ্ডাল পতিত কিবা পরম দুর্জন। সভারে যাচিয়া 
দিল হরিনাম-রত্ব ॥ শুচি বা অশুচি কিবা আচীর বিচার ॥ 
না মানিল সভারে করিল ভধ পার ॥ "নিজনাম সংকীর্তনে 
নৌক1 সাজাইয়াঁ। *ভবনদী পার কৈল দুঃখিত দেখিয়া! ॥ 

যে জন পলায় তারে ধরি কোলে করি। কাণ্ারীর দূ 

পার করে গৌরহরি॥ এহেন করুনা নাহি শুনি কোন যুগে |) 
কোন অবতাঁরে কোথ! কেব! পাপ মাগ্ে.॥ সভারে পবিত্র 
কৈল সম ভাঁব করি । রাঁধাকৃঞ্ণ প্রেমের করিল" অধিকারী ॥ 
বিদ্যা দান কৈল প্রভূ অশেষ বিশেষে । পণ্ডিত হইল সভে 
দিন পক্ষ 'মাসে॥' দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোকপতি। 
রুরুণ। প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি ॥ এই মনে আছে 
প্রভূ স্জনসমাঁজে । এথ। লক্ষমী শচীদেবী নবদীপে আছে ॥ 
পতিতব্রতা লক্ষী দেবী পতিগতপ্রাণ। আনন্দে শচীর সেব। 

করয়ে বিধান ॥ দেবতার সজ্জ করে গৃহসন্মার্জন | ধূপ দীপ 

নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন ॥ সব সঙ্জ করি দেই দেবতার 
ঘরে । তাহার চরিত্রে শচী আপা পাশরে ॥ বশ ভেল শচী 

দেবী বধূর“চরিতে। পুলকিত দেহ শচীর বধূর পিরিতে ॥" 
এ বিভাষ রাগ টি ৃ 
এই মত আঁচে শচী বধূর সহিত । দৈবের নির্ববন্ধ তাহা 

নাঁযায় খণ্ডিত ॥ প্রভূ ন$ দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর অন্তর । 

প্রভুর বিরহ তার স্ফুরে নিরন্তর ॥ বিরহ হইল মূর্তি সর্পের . 
'আকার। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা। জানিল অন্তর ॥ দংশিলেক 
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মহাঁসর্প লক্ষ্মীর চরণে । অস্তব্যস্ত হইয়া শচী গণে মনে মনে ॥ 
দংশন ভ্বালায় লইল প্রভূর নিকট । দেখি শচীদেবী পাইল 
পরয় সঙ্কট ॥ ডাকিয়া আনিল ওঝা! খাড়ে নানা মন্ত্র । জিজ্ঞাসা 
করিল নানা উষধের তন্ত্র॥ অনেক যতন কৈল নালে উঠে 
বিষ। বড় ভয় পাইল শচী হৈল! বিমরিষ ॥ প্রাপ্তকাল দেখি 
সভে ছাড়িল যতন। গঙ্গাজলে নামাইল. হরি সউরণ ॥ 
গলায়ে তুলিয়া দিল তুলসীর দাঁম। চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় 
হরিনাম শক 1 লক্ষী গেল! .প্রজুস্থানে না জীনিল লোক । 

পরম অদ্ভুত 'সভে দেখে পরতেক ॥ আকাশের পথে রথ 

আনিল গন্ধর্ব। হরি বলি .দেহ ছাড়ি লক্গবী গেলা স্বর্গ ॥ 

' লক্ষমী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ চলিল । দেখিয়া সকল লোক 

.পরমবিহ্বল.॥ ্বর্গপুরী'গেল। লক্ষ্মী আপন আলয়। পরম- 
লক্ষ্মীর ছ্যুতি সর্বব লক্ষমীময় ॥ তবে শচী দেবী এথা কান্দয়ে 
দুঃখিতা । গুণ বিনাইয়! কান্দে স্ত্রীগণবেষ্টিতা ॥. 
'গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। শিরে কর হানি রর তপত 

নিস্বাস ॥ প্রীবৈকৃ* তার নাম বলে শাস্তরীত। শুনিয়? পাইব 
লোকে পরম পিরিত ॥ সূর্বব গুণে শীলে লক্ষী বধূ লক্ষী- 
সমা। নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপম। ॥ কেমনে ঘরেরে 

যাঁব একেশ্বরী আমি ।,কি লাগিয়া মোকে দশা পাঁশরিল! 
তুমি ॥ দ্রেব-আরাঁধন সঙ্জ থাকিল পড়িয়া । আমার 
শুশ্রঘা কেনে গেল! ত ছাড়িয়া ॥ আজি হৈতে শূন্য হৈল 
মোর গৃহবাঁস। বিভা কৈলা গৌরচক্দ্র গেল! ত প্রবাস ॥ 
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি ।. আমারে" ন। 

* “হরি নাম” স্থলে “সকল ব্রাহ্মণ” পাঠীন্তর্। 

৭. [১৭] 
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খাইল1 কেনে জীত বধূ খালি,॥ মোর সেবা করিবারে বধূ 
নিয়োজিয়!। বিদেশে চলিলা৷ পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া ॥ কেমনে 
বা প্রমুখ চাহিব অভাঁগী। কি করিব প্রাণ পোড়ে বধুকে 
না দেখি ॥ এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ। সভে বলে 

শচী দেবী কর সম্বরণ ॥ যার যে নির্বন্ধ আছে . ঘুচাইবে 
কেহ। সকল সংসার মিথ্যা সব দেহ গেহ॥ তোমারে কে 
বুঝাইব তুমি সব জান। জানিয়! শুনিয়া কেনে প্রবোধ না. 
মান ॥ শরীর ধরিয়া কেহ মৃত্যু ন! এড়াঁয় | ব্রহ্মাদি দেবতা 

যত তারা মৃত্যু পায় ॥ কেহ আঁগে কেহ পাঁছে মরণ সভার । 

জম্ম মরণ মাত্র সভার ব্যবহার ॥..সত্র এক বস্ত্র কৃষ্ণ বেদে 

মাত্র জানি । হেন.কৃষ্ণ যে নঃ.ভজে সেই.ুঢ় খনি॥ ইহা বলি 
প্রবোধিয়। সব বন্ধুগণ।. "হরি হরি বলি সবে সন্বরে ক্রন্দন ॥ 
তবে সব'জন মিলি যে বিধি আছিল'। করিয়! সৎক্রিয়! সভে 
ঘরেরে,চলিল ॥ কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজ ঘর গেলা। 
প্রবোধ করিল! তবে বুন্ধুগগণ. মেলা! ॥ ' তবে.ওথা৷ কত দিন 
হি বিশ্বস্তর। ঘরেরে চলিল! প্রভু আনন্দ অন্তর ॥ রজত 

কাঞ্চন বস্ত্র মুক্ত প্রবাল।, সকলবৈষ্ব-পুজী করিল 
অপার ॥ ঘরেরে আইল! প্রভু নানা ধন লঞা1। মাতৃস্থানে 
দিল ধন হরুষিন্ত হঞা ॥ নমক্কার.কুরি প্রভূ নেহারে বদন । 
বিরস বদন শচী ন! কহে বচন॥ পুনরপি পদধূল! লয় 
বিশ্বস্তর। মলিন বদন দেখি কহিল উত্তর ॥ যে কিছু 
আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া। ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত 
হুইয়া॥ কেনে হেন মাতা তৌমার মলিন বদন। তোমারে 
ছুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন ॥ .এ বোল শুনিয়া শচী 
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গদ গদ তাঁষ। ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়াবাস ॥ 
কছিতে না পারে কিছু সকরুণকণ্ঠ। কহিল তোমার বধু, 
গেলা ত বৈকুণ ॥ এ .বোল শুনিয়াপ্রভু বিরস অন্তর । 
ছল ছল করে আঁখি করুণার জল ॥' মায়েরে বলিলা তহ 

শুনহ রচন। পূর্ব কথা কহি তার জন্মের কারণ ॥ ইন্দ্রের 
অপ্নরা নৃত্য করে এক কালে ।.' দৈবের নির্ধব্ধ পদস্থলন। 
তাহারে-॥ তাল ভঙ্গ হেল শাপ দিল স্থরেশ্বরে | পৃথিবীতে টু 

জন্ম লহ মনুষ্যের ঘরে ॥ শাপ দিয় পুন দয়া ভেল দেব-। 
রাজে।, ছুঃখ নাণ্পাইবা! বৈল হৈব বড় ক্লাজে ॥ পৃথিবীতে : 
অবতার হইব ঈশ্বর। তীর বধূ হৈব! তুমি দিল এই বর ॥; 
তবে ত আসিবা তুমি এই ইন্দ্রপুরী'। কহিল সকল এই | 
ইন্দ্রের স্থন্দরী ॥ শোক না- করিহ তুমি শুন মোর মাতা। 
নির্ববন্ধ না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা ॥ পুভ্রের বচন. শচী . 
শুনি সাবধানে । নাঁ করিল শোক কিছু না করিল মনে ॥ 

প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্য চিন্তা 1 ভক্তগণ সঙ্গে বসি 
কহে নিজ কথা ॥ এ বোল" বলিয়! বিশ্বস্তর করে চিন্তা । 
আত্ম সঙ্গোপন করি কহে নাঁনা কথা ॥ কহয়ে লোক্নদাস 

শুনহ বিচিত্র । লক্গবী-সর্গআরোহণ গৌরাঙ্গবিদিত ॥ 
গা্ধার রাগ & দিশা ॥ প্র ॥ 

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর। আনন্দে গোঁডীয় 
দিন শচীর কোঙর ॥ সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে |. 

শচীর অন্তরে দুখে ভেল আচন্িতে ॥ বধুশুন্য গৃহ. দেখি 

পায় বড় চিন্তা । বিশ্বস্তরের বিভ1 দিব কছে মনঃকথা ॥ 

* “গীম্ধার রাগ” স্থলে “ভী রাগ” প্রাঠীন্তর ॥ ৰ 



১৩২ চৈতন্য-মঙ্গল। 

মনে অনুমান করিল জানিল ,নিশ্চয়। এক খানি কন্যা! 

*আছে যদি ভাগ্যে হয় ॥ কাঁশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল 

সম্মুখে ৷ অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥ সনাতিন- 
পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি। প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে 

আমি ॥ .সর্ববগুণে শীলে এই আমার তনয় |. তাঁহার কন্যার 
যোগ্য যদি মনে লয় ॥. এতেক বচন শচী দ্বিজেরে 
কহিল। শুনি কাশীনাথ ছিজ সত্বরে আইল ॥ পণ্ডিত 

শ্রীনীতন বদি আছে ঘরে। কাশীনাথ দ্বিজবর গেল! 
তথাকাঁরে ॥ আইন আইন বলি দিল* আস্ন বসিতে । 
কি কাঁজে অঁইল! কহে হাসিতে হাসিতে ॥ কাশীনাঁথ কহে 
কথা শুনহে পণ্ডিত। কহিব সকল কথা যে আঁছে উচিত ॥ 

তুমি.সর্বশান্ত্র জনি ধন্য পৃথিবীতে । কি আঁছয়ে যত গুণ 
তোহে অবিদিতে ॥ 'পরমধার্টিক তুমি বিষু্পরায়ণ। 
নিজধর্মপর যেই বলিয়ে ত্রান্মণ ॥ - এঁছন *জানিয়া শচী 
বিশ্বস্তর-স্সঈাতা। ডাকিয়া *কহিল মোরে অন্তরের কথা ॥ 
পাঁঠীইয়। দিল মোরে তোম! ধরাবর। অবধান করি শুন 
যে কি উত্তর ॥ আঁপনা বলিয়ে তোরে কহি নিজ মর্ম । 
আপনে বুঝিয়! কর যে জুয়ায় কর্ম ॥ তোমার রুন্যার যোগ্য 
বর বিশ্বস্তর । কহিল সকল যদি দেহ ত উত্তর ॥ শুনি সা- 

তনমিশ্র মনে অনুমানি। বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী ॥ 
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন । আপন অন্তর কহি শুন 

মহাজন ॥ এই মৌর মনঃকথ! রজনী দ্রিবস। প্রকটবদনে 
কহি নাহিক সাহস ॥ আড্রি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি । 
জামাতা। হুইবে বিশ্বস্তর গুণনিধি। আপনার ভাগ্যতন্ত 
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জানিল মো তবে । আপনে সে শচীদেবী গোচরিল যবে ॥ 

মোর ভাগ্য সমভাগ্য কাহার হইব। পুরুক্রন্ম.ভ্ীগেবিন্দে 
কন্যা! স্মর্পিব॥ সদা য্টুর পাঁদপন্ম পুজে ত্রন্া' শিব । 
সে চরণে কন্যা! দিয়া আমিহ অর্চিব ॥ আগুসারি কাশী- 
নাথ চল দ্বিজোত্মে। কহিল কহিও শচীদেবীর চরণে ॥ 
সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রান্ষণ। শুভকার্য্যে অনুবন্ধ করিহ 

যতন. ॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর | কাশীনাথ 

দ্বিজোত্তম চলিল1 সত্বর ॥ শচীর চরণে আসি করিয়া 
প্রণাম। কহিলা' সকল কথা তার বিদ্যমান॥ অতি হর- 
ফিতা শচী “উত্তর পাইয়া । পুজ্রের বিবাহ কীধ্য করেন 
হাসিয়া ॥ নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্া। কোন ছলে 

দেখিবারে 'যাঁয় সেই কন্যা ॥. তবে সেই সনাতনপণ্ডিত 
উত্তম | কথো দিন রহি তথা পাঠাইল ব্রীক্ষণ॥ শচীর 
চরণে মোর কুহিও বচন। গোচরিল পূর্ব্বে যত মনের মরম। 

মোর ভাগ্যে আঁজ্ঞ। যদি করে সেই কথ]। সত্বরে আসিহ কার্য 
করি যেন এখা ॥ পরক্রহ্ম.. শুগোবিন্দ . শ্ীশচীমন্দন। 

কন্যা দিয় সংসারে হইব বিমোচন ॥ . শুনিয়া চলিলা- বিপ্র 
শচীর ভবনে |. হাসিয়! প্রণাম করে শচীর চরণে ॥ পণ্ডিত 

প্রীসনাতন পাঠাইল মৌরে । নিজ মন্দ নিবেদন করিতে 
তোমারে ॥ তার ভাগ্যে আজ্ঞা যঙ্দদ কর তুমি ধন্যা। তব 

পুক্র বিশ্বস্তরে 'দেই নিজ কন্যাঁ॥ ভাল ভাঁল বলি শচী 
অতি হরষিত। আমার সম্মত কথা কহত ত্বরিত ॥ এ. 

বোল শুনিয়! দ্বিজ অতি হুষ্টমনে।. কহিতে লাগিল কিছু 
মধুরবচনে ॥ বিষুপ্রিয়। বিশ্বস্তর হেন পতি পাঁব। , বিষুব- 
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প্রিয় নাম তাঁর যথার্থ হইব ॥ শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল 

রুক্সিণি। এঁছন হইব ইহা হিয়া অনুমানি॥ এ বোল, 
'ুনিয়া.শচী অতি হরষিতা। ব্রাঙ্ধণ কহিল গিয়া পণ্ডি- 

তেরে কথা ॥ পণ্ডিত স্ত্রীসনাতন” বড়-তৃষ্ট হৈলা। বিবাহ- 
উচিত দ্রব্য করিতে লাগিলা.॥ নানান্দ্রব্য অলঙ্কার করে 
মহামতি | অধিবাস করাইতে করিল ষুকতি ॥ গণক আনিয়! 

বৈল বচন বিনয়। বিষ্প্রিয়। বিভা দিব করহ সময় ॥.গণকণ 
আলিয়া ঈবল শুন হে পণ্ডিত। আসিতে দেখিল গৌরচন্দ 
আঁগম্বিত॥ তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন। কৌতুকে 
তাহারে আর্মি যে বৈল.বচন ॥ কালি শুভ অধিবাঁস হইল 
তোমার । বিবাহ হুইব শুম বচন আমার ॥. এবোল শুনিয়া 
তেহে! কহিল উত্তর । -কহ কোধাঁকাঁর বিভা কেবা কন্যা! 
বর ॥ আমার জাক্ষাতে কথা কহিল 'কথন। বুঝিয়া কার্ধ্ের. 
গতি কর আচরণ ॥ গণকের মুখে শুনি এ সব কথন। ধৈর্য্য 
অবলন্ে কিছু না বৈল তখন ॥ সনাতনপণ্ডিত সে চরিত্র 
উদার। বন্ধুগণ লঞা| করে অুনুমমি সার ॥ নানা দ্রব্য কৈল 
নানা কৈল অলঙ্কার । কাহারে ফি দোষ দিব করম আমার ॥ 
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি। অকারণে আদর 
ছাঁড়িলা গৌরহরি ॥ অন্তরে রহিল দুঃখ করিব উদ্ধার । হৃদয় 
সম্তপ্ত কহে ব্রান্ধণী তাহঠুর ॥ কুললজ্জ। শুনি কুলবতী পতি- 
ব্রতা। সর্বগুণে শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা॥ স্বামিদুঃখ দেখিয়! 
পাইল বড় ছুঃখ। লজ্জা পরিহরি কহে স্বামির সম্মুখ ॥ 
আপনে সেন! করিল বিশ্বস্তর কাজ। তোমারে কি দোষ 
দিব নৃদীয়াসমাজ ॥ আপনে সেনা করিলা বিশ্বস্তর হরি। 
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তোমার শকতি কিবা কর্রিবারে পারি ॥ স্বতন্ত্র পুরু প্ুত 
সুবার ঈশ্বর । ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিন্কর ॥ সেজন 
কেমতে তোঁমার*হইৰ জামাতা । শান্ত কর মন স্মর কৃষ্ণের 
বারতা ॥ শকতি সম্ভবে নাহি শৌক.অকাঁরণ। বলিতে ডরাউ. 
দুঃখ ঘুচাহ এখন ॥ এতেক বচন যদ্ধি তীর প্রিয়া বৈল। 
পণ্ডিত শ্রীসনাতন ছুঃখ সম্বরিল ॥ বন্ধু বান্ধব সনেহযুক্তি 
খনিবড়িল। আমার কি দোষ বিশ্বস্তর না করিল ইহা! 
বলি কারে কিছু না বোঁলিল বাঁণী। অন্তরে দুঃখিত 

হৈল ব্রাহ্মণ ব্রান্মণী ॥ অন্তর চিন্তিত পুন খেদ উপজিল। 
হা! হা বিশ্বস্তর দেব মোরে লঙ্জ! দিল ॥ জয় জয় দ্রীপদীর 
লজ্জা! ভয় হারি। জয় জয়-গজকে কুস্তীর মুখে তারি ॥ 
পাগুবের প্রিজ্রাণ রুক্সিণীজট্বন। জয় জয় অহল্যাছুক্কতি- 
বিমোচন ॥ এই মত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর | জানিল গৌরাঙ্গ 
প্রভু জগত্ ঈশ্বর ॥ তবেত সকল,.কথ-শুনি বিশ্বস্তর | কেনে 
হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ আমার ভকত দৌহে ছুঃখ 
পাইল চিতে। .কৌতুকে কহিল কথা হাঁসিতে হাসিতে ॥ 
প্রিয় একজন ছিল বয়স্তের মাঝে । নিভৃতে কহিল তারে যত 
মনে আছে ॥ কোন কথাঁচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর। আমি 

নাহি জানি হেন কহিও উত্তর ॥ কৌ্ুকরহস্তে কথা গণকে 
কহিল । "না বুঝিয় কাঁধ্য কেনে অবহেলা কৈল॥ কাধ্য 
অবহেল1 তাঁহে.নাহিক অধিক। সে দ্ঁহার. চিত্তে দুঃখ 

সে নহে উচিত ॥. মায়েরে বলিল তাঁতে কি.আছয়ে কথা। 
তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ মিছা! কার্যে ক্ষতি 
মিছা ছুঃখ ভাব চিতে। করহ বিবাঁহকাধ্য যে হয় 
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উচিতে ॥ এতেক শিখা ঞ। প্রভু ব্রাঙ্ণে পাঠাইল । সনাতন 
পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥ 

দিশী ॥ 

হরিরাম নাঁরায়ণ-শচীর ছুলাঁল হেম গোঁরা ॥ গরু ॥ % 

তবেত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে । আনন্দে করয়ে 

শুভক্কণ গভদিনে ॥ এথ' প্রভু বিশ্বস্তর এছন জানিয়!। 

শুভদিন 'করে ঘরে গণক আনিয়! ॥ অর্চিয়া সকল দিন সময়" 

বৈচিত্র । শুভকাল শুভলগ্ন তিথি স্থনক্ষত্র ॥ অধিবাস কালে 

সাধু সঙ্জন ব্রাহ্মণ । মিলিয়া করয়ে প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥ 
আনন্দিত শচীদেবী আইও সুও লঞ্চা । পুত্রমহোৎসব করে 
নানাদ্রব্য দিয়া ॥ তৈল হরিদ্রা আর ললাঁটে সিন্দর। খই 
কদলক আর সন্দেশ তাল ॥ আনন্দে মঙ্গল গার যত আইও- 
গণ। প্রভূ-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ ধুপ দীপপতাকা! 
শোভিত দিগন্তরে । স্বস্তিবাচন পুর্বব দেবপুজা করে ॥ ব্রাহ্ম 

ণেতে বেদ পঢ়ে বাজে শুভশঙা । নানাবিধ বাদ্য বাজে 
পটহ ম্বদক্গ ॥ চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয়,জয়। প্রভু অধি- 
বাস হেল গোধুলিসময় ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে পুজিল ব্রাহ্মণ। 
কর্পূর তান্থুল আর ভূরি বিভূষণ ॥ হেন কালে পণ্ডিত জরীযুত- 
সনাতন । অতিদ্ধা-যুত সেই উলসিত.মন ॥ ব্রান্ধণ পাঠা- 

' ইল আর অতি সাধ্বীগণ। জামাতার অধিবাস করিব বরণ ॥ 
. আপনে আঁপন কন্তার অধিবাস করে । ঝলমল করে অঙ্গ 

রত্ব-অলঙ্কারে ॥ দেবপূজা পিতৃপুজা করে. যথাবিধি | অধি- 
বান কালে জয় জয় নিরবধি ॥ ব্রীক্ষণেতে "বেদ পঢ়ে 

* “মোর প্রাণ'আবে দ্বিজষাদ আরে হয়” ॥ ইতি পাঠাস্তর | 
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বাজে শুভশঙ্খ | আনঙ্জে দুন্দভি বাঁজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥ হেন 
মনে ছুই জনের অধিবাঁস হেল । বধূগণে রাত্রিশেষে জলকে 
সাহিল ॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলীহুলি। রস-ভরে 
রমণী চলিল1 ঢুলিটুলি॥ বাসর-আবেশে মনে .উঠে কত 

ভাব। গৌরাঙ্গম্মাধূর্যযরন হৃদয়ের লাভ ॥; স্চক্দ্রিম রজ- 
নীতে স্মঙ্গল গীত । বিষুপ্রিয়াবিবাহ সে লোৌচন বিহিত ॥ . 
এই মতে পানিসাহি নববধুগণ। প্রভাতসময়ে আইল! 
শচীর ভবন ॥ প্রাতঃ ক্রিয়া করি প্রভূ কৈল গঙ্ষানান । 
নান্দীমুখ শ্রীদ্ধ কেল যে ছিল বিধান। দেবপুজ1 পিতৃপুজ! 

কৈল সমাধান । বিবাহ-উচিত প্রভূ কৈল পুনঃ সান ॥ 

নাঁপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন। অঙ্গ“উদ্র্তন করে 
কুলবধুগগণ ॥ গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা। শ্রীঅঙ্গ- 
পরশে কেহ স্বখে গেল নিদ্রা ॥ কেহ পান সম্মার্জন 

করে হরযিতা। বেকতবদনে কেহ লজ্জা রহে কোথা! ॥ 
নয়নে গলয়ে কাঁরি হরষের শীর। অঙ্গের বাতাসে কারু, 
কাপয়ে শরীর ॥ উনমত নারীগণ করে অভিষেক | পুরুবের 
মনঃকথ। করে পরতেক ॥ অঙ্গ হেলি পড়ে কেহ গঙ্গাজল 

ঢালে। জয় হুলাঁহুলি শুনি স্মঙ্গল রোলে ॥ নদীয়ানগরে 

ভেল আনন্দ উৎসাহ? সব্ৰ স্মঙ্গল বিশ্বস্তরের বিবাহ ॥ 
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর রায়। অঙ্গের স্থুবেশ করে 

যতেক জুয়ায়॥ দিব্য রত্র-অলঙ্কার রক্তপ্রাস্ত বাস। মহ 

মহ করে গ্রোরা-অঙ্গের বাতাঁস ॥ সহজে গ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর 

দিব্য গন্ধ | চন্দন-তিলক ভালে আর মুখচন্দ্র ॥ নখচন্দ্র শৌভ। 

করে অস্ুলে অঙ্গুরী। ঝল মল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি ॥ 
| ১৮ | 
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অতি স্রকোমল রাঙা অধরবিন্বক। শ্রঞ্ণে শোভয়ে গণ্ড কুস্ম- 

কম্থক ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে চরণে নূপুর । দেখিয়া! নাগরী-হিয়। 
করে ছুর ছুর ॥ বেটিলা গৌরাঙ্গ যত নাগরীর গণ। শশধর 
বেটি যেন তারার শোভন ॥ মদে মত্ত মদনে হইল! সব 
নারী। লজ্জা ভয় তেজিয়! রহিল! মুখ হের ॥ পণ্ডিত শ্রী- 
সনাতন এথা নিজ ঘরে। নিজ কন্যাভৃষা করে রত্ব-অলঙ্কারে ॥ 
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ । বিনা বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো 
কৈল ভ্রেশ॥ বিষুঃপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাঁন্ সৌণা। ঝলমল 
করে যেন তড়িৎ্প্রতিমা॥ ফণিধর জিনি বেণী মুনিযন মোহে ॥ 

কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব-কাহে ॥ ভূরুভঙ্গ অনক্গ সারঙ্গ 
মনোহর শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরমস্থন্দর ॥ কুরঙ্গনয়ন জিনি 
নয়ন যুগল । গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ অধর বান্ধুলী 

জিনি অনুপম শোভা । দশন-মতিম জিনি ঝলমল আভা! ॥ 

কন্ুক্চ জিনিয়। জগৎ মনোহারি। সিংহত্রীব জিনিয়! সুন্দর 

গ্রীবাধারী ॥ বাহুষুগল কনকম্বণীল শোভা জিনি। করতল 
রাঁত। পদ্ম জিনি অনুমাঁনি ॥ অঙ্গুলী চম্পককলী জিনি মনো- 
হর। নখচক্জর জিনি শোভ। অতি ঝলমল ॥ বক্ষঃস্থুল পরিসর 

স্থমেরু জিনিয়া । কেশরী জিনিয়! মাঁজা অতি সে ক্ষীণিয়া ॥ 
কামদেব রথচক্ত জিনিয়। নিতন্ব | উর্ুযুগ.জিনি রীমকদলক- 
স্তস্ত ॥ ব্রৈলোক্য জিনিয়া! রূপ গটিল বিধাতা । ডগ মগ করে 
কর পদ পদ্ম রাতা॥ নখচন্দ্রপাতি জিনিঅকলঙ্ক চাঁদে । 
তাহার কিরণে আখি পাইল জন্ম-অন্ধে ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে 
করাইল বেশ। বিনি বেশে অঙ্গছটা! আলো! করে দেশ ॥ 
ভ্রেলোক্য-মোহিনী জিনি কন্যা পার্বতী । অঙ্গ অলঙ্কারে 
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ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ হেন কালে শুভলগ্ন সময় বুঝিয়! । 

বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়!॥ ব্রাক্দিণ প্রভুর আগে 
দাণ্ডাইয়া রছে। পাঠাইল ছিজ মোঁরে সবিনয় কহে ॥ অঙ্গ 
ঝলমল তেজ দেখিয়। ব্রাক্ষণ। আপনাকে ধন্য মানে ধন্য সনা- 

তন ॥ কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বস্তর। নিকট হইল লগ্ন 
চলহ সত্বর ॥ আমিকি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে । 
তুমি দেব ভগবাঁন্ দেখি পরতেকে ॥ তবে সেই শুভক্ষণে 
বিশ্বস্তর পনু। চলিল! মনুষ্যযাঁ্নে হাসে লহু লু ॥ আইও 
স্্ও লঞ্1 শচী আশীর্বাদ করে। মাতৃপদধূলি প্রভু লই 
নিজশিরে ॥ শঙ্খ ছুন্দুভি ধাঁজে ভেউর কাহা'ল। দণ্ডিম 
যুহরি বাঁজে ডিগ্িম রসাল ॥ বীণা বেণু বিলাঁস রবাব 
উপাঙ্গ। মিলিয়! বাজয়ে সব পাখোয়াজ রঙ্গ ॥ পড়াঁহ 
স্বদঙ্গ বাঁজে কাংশ্ট করতাঁল। শিঙ্গা রবাব বাজে সাহিনী 

মিশাল ॥ নানাবিধ বাঁদ্য বাজে নাঁম নাহি জানি। সম্মুখে 
নাটুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি ॥ গাঁয়নেতে গীত গাঁয় ভাঁটে 
কায়বার ! বয়স্তে ৰেছিত গ্রভু কৈল আগুসাঁর ॥ নদীয়া- 
নগরে ঘরে ঘরে পড়ে সারা । দেখিবারে ধায় লোক দিয়! 

বাহু নাড়া ॥ | 

পাট কামোদ রাগ ॥ 

পাঁট শাঁড়ি পর, নেতের কীচুলী, কানড় ছান্দে বান্ধে 
খোঁপা । মুকুতা বান্ধিয়া, সৌনায়ে গাথিয়া, পিঠে ফেলে 
রাঙ্গা থুপা & ধনি ধনি ধনি, নদীয়! নাগরী, আনন্দপাঁথারে 
নীত। বিশ্বস্তর বিভা, চল দেখি যাঁঞা, গাব স্থমঙ্গল 

* “বিহাগড়া রাগ” পাঠীন্তর ॥ | 
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গীত ॥ কেহোঁত কাপড়, পাটশাড়ী পরে, শ্রবণে গন্ধরাজ 
টাপা। গজেন্দ্রগমনে, চলিতে না জানে, কুরঙ্গ দিঠে 

চাহে বাঁকা ॥ অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জন নয়ন, চঞ্চল তাঁরক 
যোর। গোরারপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে, আর না চলিব 
তোর ॥ নগরে নগরে, যতেক নাগরী, ধাইল ধ্বনি শুনিয়া । 
চিকুরে চিরুণী, চলল তরুণী, চির ন1! সন্বরে তুলিয়া! ॥ নবীন 
যুবতি, ছাড়ি পতিমতি, ছাড়ি কুলবন্ধু জন। বসন ভূষণ, 

না সম্বরে হেন, সতত উনমত হেন ॥ থির বিজুরী, .যেমন 

গমন, গমন মরালবধৃ। সারি সারি সারি, হাত ধরাধরি, 
যেমন শারদ বিধু ॥ এ নারী পুরুখ, ধায় এক মুখ, কেহ 

কাছে নাহি মানে । ঠেলাঠেলি পথ) ধায় উনমত, দেখিতে 
গৌরাঙ্গবদনে ॥  নদীয়ানাগর, আনন্দসাঁগর, গৌরাঙ্গ 
নাগর ধন। চৌঁদিকে ধাঁওয়ী ধাই, বাঁজয়ে বাধাই, কুরঙ্গ 
রঙ্গিম যেন ॥ বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্থুর ভঙ্কুর, আতুর দেখয়ে 

সাধে । কেহ" কেহ বন্ধু, করে কর দিয়া, ধায় থির নাহি 
বান্ধে॥ মদন বেদন, বদন দেখিয়া, *অধীর দেখিয়ে নারী। 
পশু পক্ষী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া, রহে সভে সারি-সারি .॥ 
বয়স্তে বেষ্টিত, দ্রিব্য অলঙ্কত, মুকুট নিকট ললাটে। লোচন 
বলে হেরি, ভূলল নাগরী, ঘুচল হুদয়-কপাটে ॥ 

বরাড়ি রাগ, ধুল। খেলাজাত *% ॥ 

হেন মতে বিশ্বন্তর, গেলা পঞ্চিতের ঘর, দ্বিজবর আনন্দ 
পাথার। পীদ্য অর্ধ্য লঞা করে, গেলা গ্রভূ-বরাঁবরে, ধন্য 

ধন্য শচীর কুমীর ॥ তবে পাঁদ্য অর্ধ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র থুইল 

* “জাত” দ্দলে “বদ্ধ” পাঠন্তর ॥ 
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লৈয়!, দাগ ইল ছোঁড়ল| ভিতরে | সৰ জনে হরি বলে, 
শত শত দীপ ভ্বলে, তাছে জিনি গৌর কলেবরে ॥ উল- 
দিত আইওগণ, হুলাহুলি ঘনেঘন, শঙ্খ ছুন্দুভি বাদ্য বাঁজে। 
হেথা আইওগণ মেলি, কেহ পাটশাড়ী পরি, প্রভু প্রদক্ষিণ 
হেতু সাজে ॥ নির্ম্ন সঙ্জ করি, আইওগণ আগুসারি, আগু- 
সরে কন্যার জননী । ভূমেতে.ন1 পড়ে পা, উলসিত সব গা, 

দেখিবিশ্বস্তর গুণমণি॥ মনে ভাবে গৌরহরি, হিয়ার মাঝারে 
'ভরি, হৃদয়ে উঠয়ে কত সাধা। বিঝুপ্রিয়া মোর স্ৃতা, হইব 

অনুরূপতা, ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা ॥ একে আইও রূপে 
চলে, রতন প্রদীপ করে, তাহে গোরা অঙ্গের কিরণে। সেই- 
ত শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আইও মরে উনমাদে, হিয়া'রাঁখে অর্নেক 
যতনে ॥ সাত প্রদক্ষিণ করাঞা, গোরাচান্দে উরথিয়া, দধি 
ঢালে চরণারবিন্দে । ঘর চলিবারু বেলে, গোরামুখ নেহালে, 

পাঁলটিতে নাঁরে অঙ্গ গন্ধে ॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর- 
বরণ, দিল বস্ত্র দিব্য অলঙ্কারে। দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে 

করে লেপন, গলে দিল মালতীর মাল ॥ হুমেরু সমান 
তনু,*তাহে স্থরধনী: জন্দু, দ্বিধা হইয়া, বহে ছুই ধারা। 
দেখিয়া পণ্ডিত তা, পুলকিত সব গা, গোরা-অঙ্গে মানুতীর 
মালা ॥ তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন, কন্যা আনি- 
'বারে আজ্ঞা দিল। রত্ব সিংহাঁসনে বসি, ত্রেলৌকেম্তর স্থরূ- 
পসী, অঙ্গ ছট1 বিজুরী পড়িল ॥ প্রভুর নিকটে আনি, জগমন- 

মোহিনী, বিষ্টুপ্রিয়া মহালক্ষী নামা ৷ তেরছ নয়ন বস্ক, হেরি 

মুখ গৌরাঙ্গ, মন্দ মন্দ হাঁসি অনুপমা ॥ প্রভুর দর্শন সখ, 
পুরিয়া হৃদয় স্থখ, স্থানে নাহি স্থির হৈতে প্যায়। লাজ ধৈর্য 
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পরতেকে, যতনে রাঁখিল তাখে, নেত্র সে অঞ্চল হৈল তায় ॥ 
প্রভু প্রদক্ষিণ করি,সাতবাঁর চৌদিকে ফিরি, করযোড়ে করে 
নমস্কার | অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল, দৌহে 
করে কুস্ম বিহার ॥ উঠল আনন্দ রোল, সভে হরি হরি 
বোল, ছামুনি পুড়িল কন্যাবর। সভে বলে ধনি ধনি, 
যেন চান্দ রোৌহিণী, কেহ বলে পার্বতী-শঙ্কর ॥ তবে 

বিশ্বস্তর পু, মুচকি হাঁপিয় লহ, বসিল উত্তম সিংহাঁসনে । 

সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা সম্প্রদান করে, পাদান্ধুজে কৈল: 
সমর্পণে ॥ যথাবিধি যে আছিল, নানাদ্রব্য দান দিল, 

একত্র বসিলা ছুই জনে । বিবাহ অন্তরে দৌহে, সনাতন- 
'দ্বিজগৃহে, গরকৃহে করিল! ভোজনে ॥ উলসিত আইওগণ, 
যুক্তি করে মনে মন, করে করি কর্পূর তান্ুল। দেখিব 

নয়ন তরি, শ্রীগৌরাঙ্গচ্গান্দ হুরি, বাসরেতে বসিলা ঠাকুর ॥ 
বিশ্বস্তর বিষুপ্রিয়া, বাঁসরে মিলিল! গিয়া, আইওগণে মনে 
অনুমানে । এই লক্ষ্মী বিজ্তপ্রিয়া, বিষণ বিশ্বস্তর হঞা, পৃথি- 
বীতে কৈল অবধানে॥ নান্ববিধ জানে কলা, করে করি দিব্য 
মালা, তুলি দিল বিশ্বস্তর গলে । হিয়া! অভিলাষ করে, যে 
আছিল অন্তরে, মনঃকথা 'বিকাইন্থু তোরে ॥ কেহ গন্ধ 
চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, পরশিতে বাট়ে উনমাদ। করি 
নান! পরসঙ্গে, ছলিয়া পড়য়ে অঙ্গে, পুরাইল জনমের সাধ ॥ 
পরমস্ন্দরী যত, সভে হৈলা উনমত, বেকত মনের নাহি 
কথা । রসের আবেশে হাসে, ছুলি পড়ে গোরাঁপাশে, গরগর 
কামেউনমতী॥ বাট! ভরি তাম্বলে, দেই প্রভুর পদমূলে, করে 
দেইকুনুম অঞ্জলি । তার মনঃকথ। এই, জন্ম জন্ম প্র তুখ্রি, 
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আত্ম সমর্পিয়ে ইহা বলি ॥ এইমনে রজনী, গোডাইল *গুণ- 
মণি, আইওগণ ভাগ্যের প্রকাশে । প্রভাতে উঠিয়া বিধি, 
কৈল প্রভূ গুণনিধি, কুশশ্ডিকা কন্্দ সে দিবসে । তাঁর পর 
দ্রিনে পু, মুচকি হাসিয়া লহ, ঘরেরে চলিব বেল বাণী॥ 
পরিজনে পুজা করে, যার যেই দ্রব্য চলে, জয়জয় হৈল শঙ্খ- 
ধ্বনি ॥ গুবাঁক চন্দন মালা) করে*দিয়। দেহে . গেলা, সনা- 

তন তাহার ব্রাহ্মণী। শিরে দিয়! দুর্ববা ধান, করে শুভ কন্য। 
দান, চিরজীবী আশীর্বাদ বাণী ॥ তবে.দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল 
হইল হিয়া, দেখিয়া সে জনক জননী । ধ্করুণ কস্বরে, 
আত্ম সমর্পণ করে, অনুনয় সবিনয় বাণী ॥ সনাতন দ্বিজবর, 

বোলে হিয়। কাতর,তোরে আমি কি বলিতে জাম্সি। আপ- 

নার নিজ গুণে, ঠললে €মোর কন্যাদানে, তোর যোগ্য কিক! 
দিব আমি ॥ আর শিবেদিয়ে কথা, তুমি মোঁর জামাতা, ধন্য 
আমি আমার আলয়। ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পদ 

পাইয়ী, ইহ! বলি গদ গদ হয় ॥ বাম্প ঝলমল আখি, অরুণ 
বদন দেখি, গদ গদ আধ আধ বোল । বিষ্ণপ্রিয়াকর নিয়া, 

বিশ্বস্তর করে দিয়া, চল ঢল নয়নের জলে । তবে পু শুভ- 

ক্ষণে, চটিল1 মনুষ্যযা9নে, -সব.জন হদয়-উল্লাম। নানাবিধ. 

বাদ্য বাজে, শঙ্খ মুদঙ্গ গাজে, হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥ 

সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে, সেইক্ষণে করে 
পরকাশ। প্রভু. যায় চতুর্দলে, লোকে জয় জয় বলে, 
উত্তরিলা আপন আবাস ॥ শচী হরষিত হঞা নির্মগ্চনসজ্জ! 
টে আইওগণ সঙ্গতি করিয়া। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব 

লেখক হরি বলে, নান! ডব্য ফেলায় ছিনিয় ॥ সম্মুখে মঙ্গল- 
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'ঘট,.কায়বার পট়ে.পাঠ, বেদধ্বনি করয়ে ত্রা্মণে । বিষ 
প্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বস্তর হরি, গৃহ পরবেশ শুভক্ষণে ॥ 
শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বপ্তর, চুম্ব দেই চাঁদ- 
বদনে। আনন্দে বিভোর হঞা, আইওগণ মাঝে গিয়া, 
বধু কোলে শচীর নাচনে ॥ আপনা! না ধরে সুখে, নান দ্রব্য 
দিল লোকে, তুষ্ট হৈল! ফত সর্বব জন। বিশ্বন্তর বিষ্ুপ্রিয়া, 
এক মিলি দেখিয়া, গোরাগুণ কহয়ে লোচন ॥ 

রাগ বড়ারি, দিশা ॥ 

মোর প্রাণ আরে গোৌরাচান্দ নারে হয় ॥ ভ্রু ॥ 
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে। সুখে নিবসয়ে 

বন্ধু বান্ধঝসহিতে ॥ নখদ্বীপপুরবাপী ফতেক ত্রান্মণ। ধন্য 

ধন্য বলি সব সভায় কথন ॥ লৌকিক সংক্রিয়াবিধি পঢ়ে 
শিষ্যগণ। আপনি পড়ায় প্র পুরুষরতন ॥. বৃহস্পতি জিনি 
কবি কাব্য মব জানে । আপনি ঈশ্বর স্তৃতি কি. বলি বচনে ॥ 
শিষ্যের মহিমা! কেব! কহিবাবে পার । আপনে পড়ায়*্যারে 
অখিলের গুরু ॥ কোটিসরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বম্তরে | বিদ্যা- 
রসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥ এই মত লোঁকশিক্ষা করে 

'বিশ্বস্তর | গয়া করিবারে যাঁব করিলা অন্তর ॥ পিতৃ-পিগুদান 
দিব গয়াশির”পরি | গদাধর আদি বিষুণপদে নমক্করি ॥ এত 
বলি শুভযাত্রা করিল ঠাকুর । সঙ্গতি চলিল৷ বিপ্রগণ মহা- 
কুল ॥ শচীর অন্তর পোড়ে গদগদ ভাঁষ । পুত্রের নিকটে গিয়। 

ছাড়য়ে বিশ্বাস ॥ প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বস্তর । তোম! 
না দেখিলে অন্ধকার ঘোর মোর ॥ আন্বলের লড়ি যেন 

নয়নের তারা । এ দেহের আল্স! তোমা বহি নাহি মোর! ॥ 
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পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি । আপন লাগিয়া তোরে 

কি বলিব আমি ॥ এতেক বচন যদ্দি বৈল শচী মাঁতা। মধুর 
বচনে তারে প্রবোধিল কথা ॥ তোমার নিকটে যেন আছি 
নিরন্তর । এমন জানিবা মাতা কহিল উত্তর ॥ পুক্র পিশুড লাগি 

প্রয়োজন সর্ববলোকে 1 মোরে কপা-আজ্ঞা দেহ না করিহ 
শোকে ॥ চলিলা ত মহাপ্রভু গয়া করিবারে | সঙ্গে চলে 

প্রিয়গণ হরিষ অন্তরে ॥ শবে পথেচলয়ে প্রভু শচীর নন্দন | 
সে পথের লোক দেখি জুড়ীয় নয়ন ॥ বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় 

ধায় দেখিবারে । পশু পক্ষী -ধায় সব অশ্রু নেত্রে-ঝরে-& ॥ 
কুলবধু ধায় সব কুল ত্যাগ করি সবে বলে হের দেখ 

ব্রজের শ্রীহরি ॥ ইহা বলি ধায় লোক,ন! বান্ধয়ে কেশ। 
উন্মত্ত করিলা প্রত ভ্রমি সব দেশ'॥ সর্ববপথে এই মতে সর্বব- 
লোক ধায়। সর্বলোকে প্রেমরসপাগরে ভাসায় ॥ ইতি 
মধ্যে পরম ছুষ্কতি কোন জীব । সংসার স্থখেতে মগ্ন সেই 
তার,বীজ ॥ পথে শ্বাইতে এক ঠাঞ্জি দেখে €গারহরি | কুরঙ্গ 
কুরঙ্গী কেলি করে এক মেলি ॥ মগের কৌতুক - দেখি ভেল 
কুতৃহল-। প্রাকৃত লোকের মত হাসে খল খল ॥ লোভ মোহ 

কাম ক্রোধে মভ পশুগণ | কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ধব- 

জন ॥ সঙ্গিগণে হাসিয়| বুঝান ভগবান, যেবুদ্ধি পশুতে 

সে মানুষে বিদ্যমান ॥ কৃষ্ঃজ্ঞান হেলে মাত্র পশুর শরীরে । 
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে ॥ খতেক বুঝায় প্রভূ 
জগতের গুরু। চলিল! পথেতে প্রভু বাঞ্ছ-কল্পতরু ॥ তবে 

স্স্পস্পপাপপ্া সি পেপসি লা পা শপ শয্স০ 

* “প্রেমবতী নারী যত গোরাচাদ হেরি । 
স্বরুপ জানিল নত ব্রজের শ্রীহবি $” পাঁঠান্তক। - 

শু ১৯] 
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সেই চীর নামে আছে" এক নদী। স্সানদান কৈল প্রভু 
যে আছিল বিধি ॥ দেবপুজ! পিতৃপুজা করি হরষিতে । 
মন্দারে উঠিল] প্রভূ দেবত1 দেখিতে ॥ দেবতা দেখিয়া 
প্রভূ নামিল! সত্বরে । পর্বত নিকটে বাপ! ব্রাহ্মণের ঘরে॥. 

হেন কালে বিশ্বস্তর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ । সে দেশের বিপ্র দেখি 

দুষে তার মন ॥ দেশ-আচরণ তাঁর! করে বথাবিধি | দেখিয়া 

ব্রাহ্মণগণে ঞ্কনাহি বিপ্রবুদ্ধি ॥ ব্রণহ্ষণে অবজ্ঞা দেখি প্রভূ 

বিশ্বস্তর | প্রকাশিব ছিজভস্তি করিল! অন্তর ॥ আচম্বিতে 
প্রভৃদেহে' আইল মহীন্বর | জ্বর দেখি ত্রাস পাঁর সভার 

অন্তর ॥ বলিল! ঠাকুর শুন শুন সর্বজন । দেব পিতৃ- 
কার্যে বিদ্ব ভেলর্ণক কারণ ॥ নাজানি কি মোর দোষ 
সঙ্গিগণ দোষে। শ্রেয়?কার্য্যে বিদ্ব হয় বড় অসস্ভোষে ॥ 
সর্ধববিদ্রনিবারণ আছয়ে উপায়। বিপ্রপাদদোদক মোরে 

দেহত জুয়ায় ॥ বিপ্রপাঁদোদক খাইলে সর্বপাপ হরে। 
এখনে ঘুচিবে জ্বর কি করিতে পারে ॥ * সেই খানে সেই 
দেশী আছিল ত্রাহ্গণ। আপনে উঠিয়া তাঁর পাঁখালে চরণ ॥ 
বিপ্র-পাদোদকপান 'কৈল বিশ্বস্তর। 'প্রকীশিলা ছিজভক্তি 
পলাইল স্বর ॥. সঙ্গের সে ছিজবর বলে চাঁটুবাণী। আমার : 
অন্তর দোঁষে ছুঃখ পাইলে তুমি ॥ কুৎসিত আচার দেখি 
মোর মন দোষে । মোর মন দোঁষে তুমি পাইলে অস- 
স্তোষে 8 এখনে ব্রাক্ষণভক্তি প্রকাশিলে তুমি । অপরাধ 
কৈলু দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥ তুমি সে ত্রহ্মণ্য দ্বিজভক্তি- 
অধিকারী । ভূগুমুনি-পদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধরি ॥ নিজভক্তি- 
মহিমা প্রকাশ নিজ স্থখে। জগতের নিস্তার করহ এই- 
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ক্রপে ॥ জয় বিশ্বন্তর প্রিয় জয় দ্বিজরাঁজ। তোমার সেবিলে 
সিদ্ধ হয সব কাঁজ ॥ নমঃ ছিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি | নমঃ" 

ধর্মসংস্থাপন সর্বব-অধিকাঁরী ॥ সঙ্গির এতেক বাক্য শুনি 

বিশ্বন্তর। ক্ষমা কৈলা সভাকাঁর দোঁষ বনুতর ॥ ইহার! 
পুজয়ে মধুসূদন ঠাকুর! এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ 
দুর ॥ কৃষ্ণ না'ভজিলে বিজ নহে কদাচিৎ । পুরাণে প্রমাণ 

এই শিক্ষা আছে নীত ॥ 
তথাঁহি ॥ 

চণ্ডালোহপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষুণভক্তিপরায়ণহ | 
বিষ্ুুভক্তিবিহীনন্ত দ্বিজোহপি শ্বপচাঁধমত ॥ ২৪ ॥ 
ইহা বলি সঙ্গের ব্রা্গণে তুষ্ট. হইয়া । দোষ ক্ষমাইল। 

তারে প্রসন্ন হইয়া! ॥ এই মনে প্রভূ ছিজ্বভক্তি প্রকাশিয়া | 
পুনঃ পুনানদী-তীর্ঘে উভ্তরিল1 গিয়া ॥ স্নান'দেবার্চন তথি 
করিল তখন । পিতৃকাধ্য সমাধিয়া করিল! গমন ॥ তবে ত 

উম ত্রীর্ঘ রাজগিরি নাম। ব্রহ্গকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্সান- 

দাঁন॥ দেবপুজ1 পিতৃপূজা করিল! তথায় । .বিষুণপদ দেখি- 
বারে চলিল! ত্বরায় ॥. যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাঁসিবর । 
মহ]ভাগবত নাঁম পুরী যে ঈশ্বর ॥" প্রণাম করিয়া! তারে বৈল 
বিশ্বস্তর | বন্ড ভাগ্য দেখিল যে চরণযুগল ॥ “চরণে পড়িয়! 

কান্দে বচন কাতর । করুণ অরুণ আখ করে ছলছল ॥ 

কেমনে 'তরিব এই সংসারসাগ্ুরে । কৃষ্ণপাদাম্থুজে ভক্তি 
দেহ না আমারে ॥ কৃষ্ণদীক্ষা বিন দেহ'স্তকারণ লেখি! 

চগ্ডাল জাতিও যদি বিষুভন্তিপবাঁয়ণ হন, তবে তিনি*মুনি হইতে ষ্ঠ । 
কিন্ত ব্রাঙ্মণও বিষুভক্তিবিহ্ীন হইলে বে শ্বপচ্, অর্থাৎ চ'গডালেরও অপূম ॥২৪। 
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পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥ এছন শুনিয়া বাণী" 

'পুরী যে ঈশ্বর । নিভৃতে কহিল তারে মহামন্ত্রবর ॥ গোপী- 
নাথ 'মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বন্তর। পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ 
অন্তর ॥ নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ । রাধা রাঁধা বলি 
হাখ বাট়িল তরঙ্গ ॥ ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল। 
বিশেষে মাধূর্ধ্যরসে মন ডুবাইল ॥ রাধভাবে আবিষ্ট 

হইয়া কলেবর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর ॥ 
বৃন্দাবন -গোঁবঙ্ধন বলি ডাকে হাসে। কাঁলিন্দী যমুনা বলি 

গরজে উল্লাদে ॥ ক্ষণে ভাকে বলরাম শ্রীদাম স্থদাম। ক্ষণে 
নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম ॥ ধবলী সামলী বলি গরজে 

গভীর ক্ষণে সর্থী বলি প্রভূ পড়য়ে অস্থির ॥ ক্ষণে দা্সভাবে 
তৃণ দ্শনে ধরিয়া । ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিয়া ॥ 
ধরিনু পর্ববত 'আমি-মারিনু অঘাস্থর | মারিনু, পৃতনা! আদি 
যতেক অস্থুর ॥ ইহা শুনি শ্রীঈশ্বর পুরী নিজন্থথে। ত্রিভঙ্গ 
মুরলীমুখ দেখয়ে প্রভৃকে॥ মাধবেন্দ্রপুরী কথ! হইল-ন্মরণ। 
জানিল সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট এখন ॥ ক্ষণে যে ত্রিভঙ্গ হঞা! 
বংশী মুখে রহে। ক্ষণে চমকিত হঞা! চৌদিকেতে চাহে ॥ 
নয়নে গলয়ে নীর গদ গদ ভাষ। মধুর বচনে করে গুরুর 
'সন্তাঁষ ॥ তোঁর পদ-পরসাঁদে হইনু কৃতার্থ। সাজি হৈতে 

জন্ম দেহ ভৈগেল যথার্থ ॥ গুরুভক্তি প্রকাঁশিয়া চলিল! ত 

প্রভূ । ফল্তুনাম! নাদী দেখি ভীসে লহু লহু॥ পুর্ব সঙরণ 
হইল হরিষ বিষ্্ীদে। সীতা! সঙরিয়! হইল পরম প্রমাদে ॥ 

দেবপৃজ। পিতৃপুজা কৈল স্নান দান। প্রেতশিলায় পিগুদান 
করিলা বিধান ॥ ব্রাক্ম্ণেরে দিক্স ধন: পিতাঁর উদ্দেশে | 
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উর্দীচী করিয়া! কৈল দক্ষিণ মানসে ॥ উভ্র মানস করি, 
'জিহ্বালোল তীর্ঘ। দেব পিতৃ-পুজা৷ করি বিলাইল অর্থ 
তবে গয়া উন্তরিল অতি হষ্টমনে । দেখিতে বাটিল আর্তি 
বিজুর চরণে ॥ ফৌড়শ বেদিকা প্রভু পিগুদান করে উৎ- 
কণ্ঠা ঝ্টিল বিষুঃগপদ দেখিরারে ॥  সর্বব কার্য্য সযাধিয়! 
চলিলা ত্বরিতে | বিঞুপদ দ্রেখিবারে হরষিত টিতে ॥' বিষু- 
পদচিহ্ন আমি দেখিব নয়নে । হরিষে অন্তরকথা কহে মনে' 
মনে ॥ এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণগদে আসি। পরম আনন্দে 

দগুবশ করি বসি ॥ বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন সর্বজন | 
কেমন করুয়ে বিধুটপদ দেখি মন॥ বিষ্টপদচিহ্ন আমি 
দেখিল নয়নে । দেখিয়া! ত প্রেমোদয় না হইল কেনে ॥ ইহা! 
বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষু্পদ । 'অভির্ষেক করি কৈল 
হিয়ার প্রসাঁদ ॥ ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভূ বিশ্বস্তর হরি । প্রকাশ 

করয়ে গোরা গুণঅধিকাঁরী ॥ কম্প পুলক ভেল প্রেমার 
_আরম্ভ। নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে ভ্ুয় ত্ত্ত ॥ বিভোঁল হইল! 
প্রভু পাদাজ "দেখিয়া । প্রেমে মহামহোতসবে বলয়ে নাচিয়া ॥ 
গয়শিরে পিগুদাঁন. পাঁদাঁজ উপর । আনন্দে নাঁচয়ে 
সঙ্গে ত্রাঙ্ষণ সকল ॥ আর দিনে মনঃকথা! ঈঢ়াইল চিতে। 
মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আঁচন্িতে ॥ সঙ্গের ব্রাহ্মণগণে 
কহিল বচন। বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন ॥ শুনিয়া 
মঙ্গতিগণ কুষ্ঠিত হ্ইলা । যাইতে নারিবব্যয় অলপ হুইল ॥ 

প্রভু কহে ভক্ষ্য-ঙ্গে মনুষ্যের জন্ম। ন। বুরি বিকল হঞ 

| করে কত কর্ম ॥ সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে ন 

. ভজিলে কৃষ্ণ, ছুঃখসাগরেতে মজে ॥' এই মত বুঝাইয়া প্রভু 
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গৌরহুরি | গয়া হইতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি ॥ সঙ্গিগণ 
সঙ্গে করি চলিলা আপনি | হেন কালে উঠি গেল আকা- 
শেতে বাণী ॥ নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জন । বিশ্বস্তর 
সম্োধিয়া কহিল বচন॥ শুন শুন মহা প্রভু অহে বিশ্বস্তর | না 
যাঁইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর ॥ সন্গ্যাস করিয়! তীর্ঘঞ্ষরিবে 
পর্য্যটটন | সময়ের বশ হইঞা। ফাঁবে বৃন্দাবন ॥ এই মত দৈব- 

বাণী শুনি নিজকর্ণে। গমন নিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাঙ্মণে ॥ 
লেউটিয়। মহাপ্রভু ঘরেরে চলিল|। ক্রমে ক্রমে পদক্রজে 
নদীয়া আইলা ॥ নমস্কার করি শচী মায়ের চরণে । ঘরেরে 
বিদাঁয় দিলা যত সঙ্গিগণে ॥ পুত্র কোলে করি শচী আন- 
ন্দিত মনে | হরিষে প্রেমার নীর ঝরে ছুনয়নে |॥ পুলকিত 

সব অঙ্গ কম্প কলেবর । আনন্দে ধাইল সব নদীয়া-নাগর ॥ 
বিষুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল । ধরিতে না পারে 
অঙ্গ স্থখের নাহি ওর ॥ আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস। 
গোঁরাগুণ গায় সুখে এ ন্ক্বোচনদাঁস ॥ 

বরাড়ি রাগ ॥ 

 দ্বিজটাদ (মৃচ্ছা)। না হারে আরে হয় ॥ 
নবদ্বীপচরিত্র সে অপরূপ কথা । অমিয়! মাখিল গোরাঁ- 

চাদ গুণগাথা। লোক বেদ অগোচর নদীয়াচরিত | শ্রুবণ- 

মঙ্গল হুয় সভার পিরিত ॥ শিব শুক নারদ এ লখিমী 
অনস্ত। যার মতে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥ আমি 

ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল"মন্দ নাহি জ্ঞান 
নাহি নিশা দিন ॥ পশুর চরিতে গোর আচরণ একে । 
তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥ সব অসতারসার 
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গোরা-অবতাঁর | তাহাতে নদীয়াপুর প্রেমার প্রচার ॥ 

প্রণতি করিয়া বোলু বৈষ্ছবচরণে । কৃপ। কর গোরাগুণ 
বল মো বদনে ॥ অধম বলিয়1 ঘ্বণ। না করিব! মোরে | পতি- 

তের প্রাণ লোক বলে তো” সভাঁরে ॥ নিজগুণে দয়। করি 

কর পরসাদদ। গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ ॥ 
গৌরপদ-কমলে মে! কর পরণতি। তিলেক করুণা-দিঠে 
কর অবগতি ॥ প্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ৷ এই ত ভরসা 
গুণ বলি থে তোমার ॥ নহে বা অধমাঁধম মুষ্তি পাপ 
ছার। তব গুণ কহিবাঁরে .কিব! অধিকাঁর ॥ অধিকারী নহ 

মুখ্ডি কর পরমাদ। তোঁর গুণ 'কহিবারে বড় লাগে সাধ ॥ 
যেহুউ দে হউ কথা কহিব অবশ্য । *সাবধানে শুন কথা 
নদীরারহস্ত॥ জানি বানাজানি কহিবড় 'প্রতি আশে। 

আদিখণ্ড সায়.কহে এ লোচনদাসে ॥। 
॥ক্*॥ ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্য- 

মঙ্গলে আদিখণ্ড সম্পূণণ ক্ষ ॥২।॥%॥ 

ণ” নাঁচাড়ী ॥ ২৪ ॥ শ্লোকৌ ॥ ২॥ 
শপ” পাপা পা পসরা» সস  _. ৮ --- সপ 

1 সুত্রথগ্ডের শেষে ৫৭ পৃষ্ঠে “লাচারি” স্থলে “নাচাড়ী ॥ ২০৮ এইরূপ 

পড়িতে হইবে। এইপ্রকার সুত্রথণ্ডে ৪০ পৃষ্টে্অগ্রা অধ্বময় যক্ঞা ময় বৃদ্ধা ন 

সংশয়ঃ1৮ এই স্থলে “অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধবং ন সংশয়ঃ।” এইরূপ অপর 

পুস্তকের পাঠ দেখা যায়। বস্ততঃ পুর্ব পাঠে শ্লোকার্থের কথঞ্চিৎ সঙ্গতি হয় 

কিন্ত পূর্বের পয়ারের সহিত সঙ্গতি হয় না। দ্বিতীয় পাঠে সংস্কৃত পদ কয়টা 

একরূপ সঙ্গত হইলেও মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া সঙ্গত হয় না ও পুব্ৰ পয়ারের 
সহিত মেলও থাকেনা । বরং “অজায়েইহমজায়েইহমজায়েইহং স সংশয়” 

এরূপ পাঠ-কল্পন। করিলে একপ্রকার গ্রক্কৃতার্থের সঙ্গতি হইত পারে। ধাই 

হৌক্ বিবেচক পাঠক এ বিষয় বিবেচনা করিবেন । 
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এখন প্রকৃত বিষয় দেখা যাক। কৃত্তিবাসের সময়ে (১৪৩০ শঃ) অথব। 

তাহার পূর্বেই বৌধ হয় দেশমধ্যে পাঁচালী-গীতের স্থষ্টি হইয়াছিল । পাঁচালী- 
শব পাঞ্চালী শবের অপত্রংশ বলিয়া বোধ হয়। 'বস্ততঃ সংস্কতের পাঞ্চ[লী- 

রীতির সহিত পাঁচালীর কিছু সাদৃশ্তও ,দেখা যায় । যাহ] হউক এ সময়েই 
লোঁকে মঙ্গলচণ্তী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী, বাদ্য ও স্বর- 

সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণালগুবাদ । 
পাচালীর অনুকরণে রচিত। তিনি সর্বদাই নিজ রচনাকে গীত পাচালী ও 

নাচাড়ী বলিয উল্লেখ করিয়াছেন। লোচনদাসও অনেকস্থলে "পাচালী- 

প্রবন্ধে কহে এ লোচনদাস” এইরূপ লিখিয়াছেন। পাঞ্চ।লী হইতে পাঁচালী 

এবং পাঁচধলী হইতেই “নাচাঁড়ী” শব্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অস্থমান- 
সিদ্ধ ।-কিন্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে দেখ' যায় ত্রিপদী স্থালেই নাচাড়ী শব্দ 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে ভশ্রীঘুক্ত রামগভিন্ায়রন্ মহাশনের এই মত)। এই 

পুস্তকের প্রতিথণ্ডে যে নাঙাড়ীর সংখ্যা নিগ্দেশ করা হইসাছে তাঁহাও ভ্রাহিং 

থণ্ডে গীত পাচালীর সৎ্থ্যা বুঝিতে হইবে । মর 



চৈতন্য-মঙ্গল। 
মধু 4 

ঙ 

সি 

নম 

কট 

প্াঞ্জাকুঞ্চচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ 

করুণ শ্রী রাগ ॥ 

ভয় নরহরি গদাধর গ্রাণনাঁগ। কৃপা করি কর প্রভূ শুভ 

দৃষ্টিপাত ॥ আদিথু সায় মধ্যখণ্ডের আরস্ত। যা! শুনিলে 
প্রেমধন পাবে অবিলম্ম ॥ মধ্যথণ্ড কথা কহি অমৃতের 

সান । নদীরাবিহার যাঁতে প্রেমার প্রচার ॥ জগাঁই মাধাই 
পাগী যাতে উদ্ধারিলা। ত্রক্গার ছুল্পভি প্রেম যারে তারে 

দিলা ॥ হরিনাম সন্কীর্ভন যাহাতে প্রকাশ । পতিত উদ্ধার 
হেতু যাহাতে সন্ন্যাম ॥ কহিব এ মব কথা অমৃতের খণ্ড। য 

শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড ॥ নদীয়া আসিয়া প্রতু 
আন্নিতচিতে। সুখে নিবময়ে নিজ বান্ধব সহিতে ॥ 

ননদ্বীপ-বাঁধী ঘত ত্রা্ষণকুমার | সংকুলসস্তব তাঁরা অতি 
শুদ্ধাচার ॥ বড়ই স্তক্লৃতী তারা ধন্য তিন লোকে । আপনে 

ঠাকুর বিদ্যা দান দিল যাকে ॥ সন শিশুগণে এক দিনে 

গৌরহরি। . বলিল সভারে প্রভূ অনুগ্রহ করি ॥ . পড় এক 

| ২০] 
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সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ । সেই বিদ্য! যাতে হরিভক্তির 

লক্ষণ ॥ তাহা বিন্ু অবিদ্যা সকল শাস্ত্রে কহে। রাঁধাকৃষ্চ 

ভক্তি বিনা কেহ সঙ্গী নহে ॥ বিদ্যা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি 
পাঁয়। ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যছুরায় ॥ ভক্তিরসে 
বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচাঁরি। এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্্- 
অনুসারি ॥ 

তথাহি পদ্যাবল্যাং প্ুতং দাক্ষিণাত্যকবিবাক্যং ॥ 

ব্যাধস্তাঁচরণং গ্রুবস্ত চ.বয়ে। বিদ্যা গজেন্্রস্্য ক! 

, বংশঃ কে! বিছ্রস্ত বাঁদবপতেক্ুগ্রস্ত কিং পৌরুষং। 
কুক্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্যা স্থদান্ো ধনং 

' ভক্ঞ্য! তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো৷ মাধব? ॥২৫। 
এই মনে শিষ্যগণে বুঝায় ঠাকুর | প্রকাশিব নিজ প্রেম! 

আনন্দ প্রচুর ॥ এক দিন নিজ গৃহে আছেন শুইয়!। কৃষ্ণ 
প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হুইয়! ॥ রাঁধাভাঁবে ব্যাকুল হইয়! 
প্রভূ ডাকে । মাথুর-বিরহে হাত মারে নিজ বুকে ॥ আরেরে 

অন্রর মোর কৃষ্ণ লঞ্চ গেলি। ইহা বলি কান্দে প্রভু 
করিয়া বিকলি ॥ কুক কুৎসিতমতি কৃষ্ণ নিলি মোর। 

ব্যাধের কি আচার ছিল, ঞ্ষব মহাশয়ের কি বয়ঃক্রম ছিল, গজেন্দ্রের ফি 

বিদ্যা ছিল, যছবংশাবতংস বিছর মহাঁশয়ের কি বংশমর্ধ্যাদ। ছিল (কারণ 

তিনি ব্যাসের ওঁরসে বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে জন্মিগ়্াছিলেন ), উগ্র অর্থাৎ 

উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল (কারণ, নিজ পুল্র কংস তাহার রাজ্যকে আত্ম- 

সাঁৎ করিয়াছিলেন ), কুজার কিরূপ ছিল (সে তত্রিবক্রা) এবং (ধন 
থাকিলেই যদি ভগবত্গ্রীতি 'হইত, তবে দরিদ্র) সুদামা বিপ্রের কি ধন 

ছিল, অর্থাৎ কিছুতেই ভগবান্ তুষ্ট হন না, কেবল ভক্তিতেই ভগবাঁন্ তুষ্ট 
হয়েন, অন্ত অপর কোন গুণেই তুষ্ট হয়েন না ॥ ২৫ ॥ 
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হঠরতি লম্পট যুবতি-মনচোর ॥ ইহা বলি কান্দে প্রভূ 
গরজে হুম্কার। পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমত্কার ॥ 

বিস্মিত হইয়া.শচী বিশ্বস্তরে পুছে। কি লাগিয়া কান্দ বাপ. 
ছঃখ তোর কিসে ॥ মায়ের বচন শুনি না দিল! উত্তর | 
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোরু ॥ তবে সেই শচী- 

দেবী মনে মনে গণে। কৃষ্ণ অনুগ্রহ প্রেম জাঁনিল লক্ষণে ॥ 
বড় ভাগ্য শচীদেবীর সর্বশাস্ত্র জানে । পুজ্রের সম্মুখে কয় 

মধুরবচনে ॥ শুন শুন আরে বপ মোর সোণার স্থৃত। 

জগদ্-ছুল্লভ তোর দেখো অদভূত ॥ যথা তথা যাঁও তুমি 
পাঁও যত ধন। আনিয়া আমার ঠাঞ্জি কর নিবেদন ॥ 
গয়ায় পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন । দেবতাছুল্লভ বস্ত 
অমূল্য রতন ॥ আমারে করুণা যদি দয়! থাকে চিতে। 

দেহ কৃষ্ণ-প্রেমধন ডরাঁঙ চাঁহিতে ॥ এতেক বচন যদি শচী- 

দেবী বৈল।:£,হৃদয়-দরব প্রভূ চাছিতে লাগিল ॥ বৈষ্ণব- 
প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তৃমি। নিশ্চয় জানিহ কথ। 

কহিলাম আমি ॥ এ বোঁল শুনিয়া প্রভু অতি হৃষ্উচিতে। 
তখনে পাইল ভক্তি প্রেম আচম্বিতে ॥ পুলকিত ঘব অঙ্গ 
কম্পে কলেবর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ কৃষ্ণ 

কুঁঞ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উল্লা। কহয়ে লোচন গোরা প্রথম 
প্রকাশ ॥ 

শ্রী রাঁগ ॥ 

তবে বিশ্বম্তর পু প্রেমে গরগর | আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ষ- 

চ্রী শুক্লান্বর ॥ তাঁর ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর । 
নয়নে গলয়ে অশ্রুধার। নিরন্তর ॥ নাঁসিকায় বহে শ্্লেম্সা 
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অতি নিরন্তর । নিরবধি ফেলে তাহা বিগ্র শুর্লান্বর ॥ 

ভূমে লোটাইয়! কান্দে রজনী দিবন। সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন 
'করয়ে বিরম ॥ দিবসে কহয়ে প্রভূ কত রাত্রি বাঁয়। সব 

জনে কহে দিবা রাত্রি নাহি হয় ॥ তবে সেই মত প্রভু 
প্রেমেতে বিবশ। রেধদন করয়ে পুন আনন্দ-অবশ ॥ প্রহ- 

রেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে। দ্বিন নাহি হয় কহে 
কাছে বত আছে ॥ প্রেমায় বিভোঁর নাহি জাঁনে দিবা 

রাতি।. কারো মুখে কৃষ্ণনম শুনি পড়ে ক্ষিতি ॥ কৃ্ণ-গুণ- 

নাম গীত কেহ যদি গায়। শুনিয়া তখনি কান্দে ধরণী 

লুটায় ॥ ক্ষণে দগ্ডব করি করে পরণাঁম। ক্ষণে উচ্চ 
স্বর করি গায় কৃষ্ণচনাম ॥ সকরুণ.কণ ক্ষণে কম্পে কলে- 
বর। পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্ঘকেশর ॥ নিরন্তর পরবশ 

ক্ষণেকে প্রবোধে। সেই ক্ষণে সান দান জন-উপরোধে ॥ 

সেই কালে পুজা করে অন্ন নিবেদন ॥ ভোজন করয়ে 
প্রভু প্রসাদ তখন ॥ হেন মভে কৌতুকে সে সব দিন ঘায়। 
সকল রজনী নিজ নাচে গায় ॥ হেনরূপে কৌতুকে 
সে রজনী দিবস। লোকশিক্ষা করে প্রভূ ভূপ্জে প্রেমরস ॥ 

আপনে আপন রস করে আম্বাদন।. মুখ্য এই হেতু কথা! 
শুন সর্ব জন ॥ জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি। এই 
হেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥*সব অবতার লীল1 দেহেতে 

প্রকাঁশ। সব অবতার সঙ্গী সঙ্গে সন দান ॥ নবদীপে উদয় 

করিল গৌরচন্দ্র। দুর কৈল জগজন-হৃদয়ের অন্ধ ॥ করুণা- 
কিরণে কলিযুগ হৈল আলা । ঘুচিল সকল লোকের হৃ- 

য়ের ভ্বালা॥ ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিল! | প্রেমা-" 
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মৃত গাঁন করি সভাই ভুলিল! ॥ মিলিলেন গদাধরপত্ডিত 
গোঁসাঞ্চি | নরহরি মিলিয়ী রর্ছল। তার ঠাঞ্জি ॥ শ্রীনিবাস 
মুরারি মুকুন্দ বক্ধেশ্বর । আ্ীধরপণ্ডিত নবদ্বীপে যাঁর ঘর ॥ 
শ্রীমান্ সঞ্জয় পঞ্ডিত ধনগ্তয়। শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি 
মহাশয় ॥ শ্রীরামপচতত আর মহেশপঞ্চিত। হরিদাস 
নন্দন আচাধ্য স্চরিত ॥ ক্ুদ্রুপপ্ডিত আর পণ্ডিত দামো- 

দর। অনেক শ্মলিলা সে গৌরাঁঙ্গ-অনুচর ॥ নীম ক্রমে 
লিখন না হয় ত! সভার । জন্বরণ নহে গ্রন্থ হয় ত অপার ॥ 

নানাদেশে যতেক আছিল! ভক্তগণ। মাতাইল সব লোকে ূ 

দিয়। প্রেমধন ॥ সমৃভাঁবে সব জীবে করুণা করিয়1। ভক্ত- 

নঙ্গে নাচে গোঁরা প্রেম বিনোদিয়া ॥ তবে সেই বিশ্বস্ত 
আর এক দিনে । শ্রীবাস পণ্ডিত আঁর তাঁর ভ্রাতৃগণে ॥ এ 

সব সহিতে প্রভূ পথে চলি যাঁয়। শুনয়ে বংশীর ধ্বনি না 
জাঁনি কে গাঁয়॥ গান্ধর্বার ভাবে বংশীধ্বনিকে শুনিয়!। 

কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়। ডাকিয়া! ॥ বিভোর হইয়! 
দণ্পরণাম করে । রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥ 

অবশ হইল প্রস্থ নৃত্যের আবেশে । নিজজনে আশীর্বাদ 

করে অট্রহাসে ॥ শিষ্যগণ সঙ্গে ক্ষণে অলৌকিক কহে। 
ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে ॥. শ্রীবাস পণ্ডিত .আর 

রামনীরায়ণ। মুকুন্দ মহিত গেলা শ্রীবাস ভবন ॥ 
চৌদিকে. বেটিয়া ভক্তমাঝে গৌরহরি। মদে মাতোঁ- 

যাল যেন কিশোরা কিশোরী ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে 

ভূমিতে লুটাঁয়। হরি হরি বলিয় কান্দয়ে উচ্চরায় ॥ রাত্রি 
দিনে প্রেমানন্দ পুলকিত তনু । আন-পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকখ! 
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বিন্ু॥ এক কালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা। ক্বোঁদন 

করয়ে আখি পাঁচ সাত ধারা & বিটকরিব কোথা যাঁৰ কেমন 
উপায়। গ্রীক আমার মতি কোন মতে হয় ॥ ইহা বলি 
রোদন করয়ে আর্তনাদে। কাতরবচন শুনি সবভক্ত কান্দে । 

হেন কাঁলে দৈববাণী উঠিল সাদরে, । “আপনে ঈশ্বর: 
তুমি শুন বিশ্বস্তরে ॥ প্রেম প্রকাঁশিতে মহী কৈলে অবতার 
নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥ ধর্মম়ংস্থাপন ক্ষিতি 
করিবে কীর্তন। (খদ নারুরিহ কাধ্য কর আরোপণ ॥ 

তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লৌক | নিজ প্রেম! দিয়া 
সব ঘুচাইব শোক ॥ সংশয় নাহিক ইথে স্থনহ বচন। খেদ 
দুর করি কর নিজ সঙ্কীর্তন॥৮ এতেক বচন যবে. দৈবমূখে 
শুনি। অন্তর হরিষ কিছু না কহিলবাণী॥ তাঁর পর 

দিনে শুন অপরূপ কথা। অমিয় মাখিল বিশ্বন্তর গুণ- 

গাঁথা ॥ মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা এক দিন। গুপ্ত পুলকিত 

সব আঁবেশের চিহ্ন ॥ দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল । 

আবেশে বিহ্বল কিছু কূহিতে লাগিল ॥ প্রেম-নীর ধার! 
বহে নয়নসাগরে | হ্থরধুনী ধারা বহে হৃমেরুশিখরে ॥ 

কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ । র্বত-আকাঁর এক 
বরাহ.সন্মুখ ॥ মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে। দন্ত- 
সারি আইনে মোরে মারিবারে চাহে ॥ ছুই দন্ত সারি যোরে 

মারিবে শুকর | ইহা? বলি প্রবেশিল দেবতার ঘর ॥ বরাহ- 
মূরতি * পুন হইলা তথধন। কর চরণেতে মহী করে পর্ধ্য- 
টন ॥ রাতুল আকার রাঙ্গী চরণ লোচন । মহাপরাঁক্রম মহাঁ- 

* "বরাহ-মুরতি” স্থলে “বরাহ-আবেশ” পাঠীস্তর | 
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হুঙ্কার গর্জন ॥ সেই খাঁনে ছিল এক পিভলের পাত্র । উর্দধ- 
মুখে ধরিল দশনে ক্ষণমাত্র ॥ পিভলের পাত্র ছাড়ি বিকশে 
বয়ান। মুবারিকে নিজক্ূপ করিল! আখ্যান ॥ বেদ উদ্ধারণ- 

রূপ ধরি ভগবান্। বসির! কহয়ে প্রভু পুরুষ প্রধান ॥ কহয়ে 

স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি। মুরাঁরি কয়ে গএ্রভূ কি জানিয়ে 
আমি ॥ দ্ণ্ডতব করি ভূমে পড়িল? মুরারি। স্বয়ন্তু না জানে 
প্রভূ চরিত্র তৌহারি ॥ ইহ! বলি পট়িল গীতার এক শ্লোক। 
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক 

তথাহি শ্রীমন্তগবদগীতায়াং ১০ | ১৫ ॥ 

স্বয়মেবাত্সিনাতনং বে তং পুরুষোভিম | 

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎ্পতে ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥ 
. আপনি আপনা. তুমি জাঁন মহাপ্রভৃ। তুমি বিনে 

তোমারে বা জানে আর কেহ ॥ তবে সেই পুনরপি কহে 
গৌরহরি। বেদের শকতি আমা কে জানিতে পারি ॥ 
মুরারি কহয়ে পুন কাতর বচন। তব তত্ব নাহি জানে 

সহজ্রবদন ॥ বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ব। কেহ 

নাহি জানে প্রভূ তোমার মহত্ব ॥ ইহা শুনি হাসে প্রভু 
প্রসন্ন-বয়ান। আমারে বিড়ন্বে বেদ শুনহ আখ্যান ॥ 

তথাহি ॥ 

অপাণপাঁদে। জবনো। গ্রহীতা 

শ্ীমত্তগবদগীতায় উক্ত হইঞছে যে,_-হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে 
দেবদেব ! হে জগতপতে ! হে পুকুষোত্তম ! (ঞ্মাপনাকে অন্কেে জানিতে 

সক্ষম নহে ), কেবল আপনি আপনাকে চিচ্ছক্তি দ্বারা জানেন ॥ ২৬ ॥ 

শতিতে উক্ত হইয়াছে যে,_যে পরমাম্মা হরি হস্তপদশূন্য হইয়াও ধাক্ন ও 
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পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ?। 
স বেতি বেদ্যং নহি তস্ত বে! 

তমার গ্র্যং পুরুষং পুরাণং ॥ ইতি ॥ ২৭ ॥ 
বেদে কছে আদি কর এ চরণ-শুন্য | হেন বিড়ম্বনা 

মোরে নাহি করে অন্য ॥ ইহ বলি হাসে প্রভু গ্রসন্নবদন। 
নাহি জানে বেদ আমা কহিল বচন ॥ তবেত কহিল বৈদ্য 

করি পরণাম। করুণ! করছ প্রভূ দেহ প্রেমধন ॥ ঠাঁকুর 

কহিল পুন শুনহ মুরীরি। আমারে পিরিতি কর এই 
প্রেমা তোরি ॥ ভজিবে পরমব্রক্ম নরাঁকৃতি তনু । ইন্দ্র- 

নীল বরণ ভ্রিভঙ্গু করে বেখু॥ নবগোরোচনাশর্ভ-গর্বব-ভঙ্গ 
ছ্যুতি। রুষভীনুস্থতা নাম মূল ঘে প্রকৃতি ॥ নব-বরাঁ্গন! 
কত বল্লবী বল্লভে। সমর্পিবে নিজতনু নন্দহ্বতে পাবে ॥ 

চিন্তামণি ভূমিরত্ব মন্দির স্থন্দর। কঙ্সবৃক্ষ রত্বুবেদী তাহার 
উপর ॥ কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্প্রভীব। ভীষ্ট করিয়া 
দেছ করি যেসে ভাব॥ তাঁর অঙ্গছট! নিরাকার ত্রহ্ধ 

বলি। জানিবে এ সব তত্ব কৃষ্ণের মাধুরী ॥ এই মতে 
সব ভক্তে বলিল ঠাকুর। শুনিয়া সভার হিয়ায় আনন্দ 
প্রচুর ॥ “শুনিয়া মুরারি কহে প্রভুর চরণে । রঘুনাথ-রূপ 
প্রভূ দেখিব নয়নে ॥ এতেক কহিতে মাত্র দ্রেখে সেই 

গ্রহণ করিতে সক্ষম, লোঁচনবিহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারক, কর্ণরহিত 
হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর। তিনিই সকল বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিতে পারেন, তাহার আর কেহ বে নাঙ্ক'অর্থাৎ তাহাকে কেহ জানিতে 

পারে না।. সেই পরমাস্মাকেই ত্ব্জ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পুরুষ বলিরা 
থাকেন ॥ ২৭ ॥ 
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ক্ষণে । দুর্ববাদলশ্ঠাম রাঁম জানকী-জীবনে ॥ লক্ষণ ভরত, 

আর শক্রত্বাদি যত | দেখিয়। মুরারি হইল আনন্দে পুরিত ॥ 

বাহ দূর গেল ভূমে পড়ি গড়ি যায়। পদ্মহস্ত দিয়! ভু শান্ত 
কৈল তায় ॥ বর*&% দিল প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি । তুমি 
হনুমান সেই রামচন্দ্র আঁমি $0৮ এ বোল বলিয়া প্রভু 
চলিল। মন্দিরে । আর দিনে জ্ীনিবাস পঞ্ডিতের ঘরে ॥ সব 

নিজগণ ঘত সঙ্গতি করিয়া । বসিয়া কহয়ে গোরা! প্রেম 

প্রকাঁশিয়। ॥ হরি হরি বোল বলে আন্তারে কৌতুক । নিজ- 
জনে কহে শুন শুন অপরূপ ॥ সেই রাঁধারুষ্ণচন্দ্র পাইবা 
বাহাতে। সেই কথা কহি তোমরা শুন এক চিতে ॥ 
ইহ! বলি নারদীয় পড়িল এক শ্লোক । ইহার মরম ব্যাখা 

নাহি জানে লোক ॥ 

তথাহি রৃহন্নারদীয়ে ॥ 

হবের্শাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং । 
কলো। নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ| ॥ ইতি ॥২৮ 

বৃহন্নারদীয় পূরাঁণে উক্ত হইয়াছে যে, কলিষুগে একমাত্র হরিনামেই জীব 
মুক্ত হয়, কলিতে আর জীবের অন্ত গতি বা উপায় নাই। ইহা দৃঢ় নিশ্চয় । 

এই কণা স্তদৃঢ় করিবার জন্তই “হরের্ণাম” এবং “নাস্ত্যেব” অর্থাৎ “নিশ্চয়ই 

নাঁই” এই কথার তিন বার উল্লেখ করা হইয়াছে । অথবা সতো সমাবি, 

ত্রেভাঁয় যজ্ঞ, দ্বাপরে পয়িচর্যযা, এই তিনটাই, কলিনে উপকরণঅভাবে 

অসন্ভব, স্থতরাং এ ভিনের কার্ধ্য এই একমাত্র হবিনামেই হইবে। ভিনের 

কার্ধ্য জীবের মোক্ষসাঁধন করিতে হরিনামই সক্ষম, এই জন্য ছুইটী কথাই 
তিনবার করিয়। উচ্চারণ করা হইয়।ছে ॥ ২৮ ॥ 

.* বব-অবশ্তন্তাবী, আনীর্বাদ -সংশগ্ষিত। এই ছুইদেব ভেদ। 
$ “_-» এই চিহ্তিত স্থল অপর পুস্তক হইতে উদ্ধত | 

| ২৯ 
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নামরূপী নামে এক অনাদি পুরুষ। কলি মুর্ভিমন্ত 
আছে না জানে মুরুখ ॥ নামরূপী ভগবাঁন্ জানিবে কেবল। 
সন্দেহ ঘুচাইতে ব্যাস বলে তিন বোল ॥ তিন বার বহি 
আর আছে এক বার। ছুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার ॥ 

হরিনাম মন্ত্রে হয় কৈবল্য তাহার । কেবল কৈবল্য অর্থ 
জানিবে বিচার ॥ নামমাত্র নাঁমাভাঁস স্পষ্টার্থ ইহার। 
কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্র পরচার ॥ নামাভাঁসে মোক্ষ হয় 

সত্য শাস্ত্রবাণী। নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাখানি ॥ 
ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন। তার গতি নাহি তিন- 
বার এ বচন ॥। গো গোপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম । 
জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রধান ॥ এতেক বলিল গোর! 

বরাহ-আবেশে । নাম সঙ্কীর্তভন করে নাচে প্রেমাবেশে ॥ 
যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়াবিহার। অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম 

জনমে তাহার ॥ দশনে ধরিয়! তৃণ কহয়ে লৌচন। গৌরপছ 
বিন্ু মোর অন্য নাহি ধন ॥ 

ধানশী রাগ ॥ 

নবদ্বীপে নিত্যই পূর্ণিমাচান্দ গোর! । প্রকাশয়ে নিজ 
প্রেম অস্বতের ধার ॥ প্িবই চরণাম্বতি ভকত চকোরা । 
অগাঁধ করুণ] প্রেম প্রকাঁশয়ে গোরা ॥ আর এক দিনে 

কথা শুন অপরূপ। নিজঘরে বসি তেজ কোটি কামরূপ ॥ 
সিংহগ্রীব কম্ুক%খ কমললোচন। কহয়ে প্রকট হেন গম্ভীর 

গর্জন ॥ এঘরে কি দেখি চারি পাঁচ ছয় মুখে । দেখিতে 
বাঢ়য়ে মোর অন্তর কৌতুকে ॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত আছিল 
প্রভু কাছে। শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥ তোম। 
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দেখিবাঁরে সব দেব আগমন । ব্রহ্মা আদি করি পঁচি ছয় 

বদন ॥ প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেম দান । তোরে প্রেম- 

ধন মাগে নব দবগণ ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বদি নিব্যাসনে 1 
এক ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ পদ্দ আর জনে ॥ শ্রীনিবাস আদি করি 

যত ভক্তজন । চরণে পড়িয়া তাঁরা করয়ে রোদন ॥ বর 

মাগে তোর পদান্বুজমধু প্রেমা। দেহত সভাঁরে প্রভূ করু- 

পার সীম! ॥ তবে বিশ্বস্তর প্রভূ বলে মেঘনাদ্দে। লেহ্ 

€তো-সভারে দ্রিল প্রেম পরসাদে ॥ তৎকাঁল হইল প্রেম সব 
দেবতার । ভাঁবময় শচীর হইল চমণ্কাঁর ॥ হা রাধাগোঁবিন্দ 

বলি নাচে দেবগণ । দেখিয়! বৈষ্চবগণ হরষিত মন ॥ দেব- 

গণ নাঁচে দেবীগণ করি সঙ্গে । অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার 
তরঙ্গে ॥ ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া । ক্ষণে উভরায় 
নাচে হরিবোল বলিয়া ॥ ক্ষণে স্তব করে গৌরগোবিন্দ 
বলিয়া । ক্ষণে দণ্ডবৎ করে চরণে ধরিয়া ॥ ক্ষণে পদ মস্তকে 

ধরিয়া দেবগন । বর মাঁগে তোর পদে হউ মোর মন॥ 

তথাস্ত বলিয়! প্রভু বলে বার বার। প্রেমধন পরিপূর্ণ হউক 
সভাঁর ॥ দেবগণ প্রেম পাই গেল নিজ স্থানে । দেখিয়া 
সকল ভক্ত আনন্দিত মনে ॥ শঅতেক করুণ! করি ভকতবৎ- 

সল। করুণ! প্রকাশ দেখি বলে শুক্লান্ধর ॥ শুরান্যর ব্রঙ্গ- 

চারী বড়ই পবিভ্র। তীর্থ-পুত কলেবর মধুরচরিত্র ॥ প্রভু- 
আগে কহে কথা নাহি করে ভয়। প্রেম লোভে কহে কথ! 

যত মনে লয় ॥ শুন শুন অহে প্রস্থ গৌর ভগবন্! 1 শু 
দিনে হেল মোর প্রসন্ন নয়ন ॥ নান? তীর্থ পর্যটন করিয়াছি 
আমি । অনেক যন্ত্রন। ছুঃখ কিছুই না! জানি ॥ মধুপুরী রা 
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বতী কৈলু পর্য্যটন। ছুঃখিত হঞাছি আমি দেহ প্রেমধন ॥ 
এবোল শুনিয়! প্রভূ কহিল উত্তর । মোর এক বোল তুমি 
শুন শুর্লান্ধর ॥ সেবনে কতেক আছে শুগাঁল কুক্ধুর । আমার 

কি হেল তাখে কহিল ঠাকুর ॥ হৃদয়ে বাব কচ উদয় ন! 
করে । তাবৎ তীর্থের অনুগত নাহি তারে ॥ কৃষ্ণপ্রেম বিন 

ধন্্ কেহ কিছু নছে। পটিয়। দেখহ ইহা! শাস্ত্রে সব কহে ॥ 
তথাহি ॥ 

মীনঃ ক্নানপরঃ ফণী পবনভুঙ. মেধোহপি পর্ণাশনঃ 
শশ্বস্ভম্যতি চক্রিগৌরপি বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি। 

গর্তে তিষ্ঠতি মৃষিকোহপি গহনে সিংহঃ সদা বর্তত- 
এতৈষাঁং ফলমস্তি হস্ত তপসা সন্ভাবলিদ্ধিং বিনা ? ॥২৯॥ 

আরাধিতো যদি হরিস্তপস! ততঃ কিং 

নারাঁধিতে। বদি হরিস্তপসা ততঃ কিং । 
অন্তর্বহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তর্হির্ধদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ॥ ইতি ॥ ৩০ ॥ 
এবোল শুনিয়! বিপ্র ভূমেতে পড়িল। কাতর হইয়! 

নিত 

০০ 

মত্স্ত চিরদিন জলে থাকে সুতরাং নিত্যন্নামী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেব 
পত্রভক্ষক, কলুর বলদ নিত্য ভ্রমণশীল, মত্ত-গ্রহণার্থ বক সতততই ধ্যান-মগ্ন 
(জুস্থির), মৃষিক নিত্যই গর্তস্থারী এবং সিংহ বনবাসী, ইহাদের প্র সকল 

আচর্ণকে কি তপস্থ। বলিতে হইবে ? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে কিছুতেই 

ফললাভ হইতে পাঁরেন। ॥ ২৯ ॥ 

যিনি হরি-আরাঁধন! করিয়াছেন, তাহার তপস্তার় প্রয়োজন নহে, যিনি 
হরির আরাধনা করেন নাই, তাহার তপস্তায় প্রয়োজন নাই, ধাহাঁর কি 
অন্তর কি বান সর্ধত্রই হরি বর্তমান তাহার তপস্তায় প্রয়োজন নাই, যাহার 
অন্তর বাহ কোথাও হরি বর্তমান নহেন তাহারও তপস্তায় প্রয়োজন নাহী।৩০ 
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কান্দে আরতি বাট়িল ॥ অনুগত-আত্তি প্রভূ সহিবারে নারে । 
করুণ অরুণ ভেল গৌর শরীরে ॥ প্রেম দিল প্রেম দিল 
ডাকে আর্নাদে | শুক্লান্ঘর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে ॥ 

তিৎকাপল হইল প্রেম কম্পকলেবর। পুলকিত ভেল অঙ্গ নয়- 
নের জল ॥ হরিষে করয়ে গুণ নাম সঙ্কীর্তন। দেখিয়া সকল 

লোক অতিন্ষ্ট মন ॥ পণ্ডিত গ॥গদাধর সব্ধপগুণধাম। প্রভু 
কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম ॥ রজনী শুতিয় ছিল৷ প্রভুর 

₹হতি। পরিতোষ বৈল প্রভু দেখিয়। আরতি ॥ পাইলে 
ছুল্লভ প্রেম রজনী-গ্রভাতে | * মনোরথসিদ্ধি হেব বৈষ্ঃব- 
প্রসাদে ॥ ইহ বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে । প্রভাঁতে 

আইগ1 সভে প্রভূ দেখিবাঁরে ॥ সভারে কহিল প্রভুর রজনী- 
চরিত। কথা ছলে প্রেম লয় গদাধর পণ্ডিত ॥ অতিন্ষ্ট- 
মনে সন করি গঙ্গাজলে | প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥ 

জগন্ন।থ-দেবপুজ করিলা বিধান । পুনঃ পুজা করে শিজগ্রতু 

বিদ্যমান ॥ স্তগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন। দিব্যমাঁল। 

গলে দিয়! করয়ে স্তবন ॥ এইমত এতিদিন করে পরিচর্ধ্য | 
শয়নমন্দিরে করে শয়নের শষ্য! ॥ চরণ নিকটে নিতি করয়ে 

শয়ন। নিরন্তর শ্রদ্ধাতক্তিপর তার মন ॥ প্রভুর সন্মুখে 
কহে অম্বতবচন । শুনি বিশ্বন্তর প্রভু আনন্দিত মন ॥ তাহার 

অস্বত বাণী-সিঞ্চিত *%* অন্তর | নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার 
কর ॥ নরহরি ভূজে আর ভুূজ আরো পিয়া । শপ্রীবাসের ঘরে 

নাচে রাঁসবিনোদিয়॥ গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। 
গদাধর রাঁধারূপ হইল তখন ॥ মধুমতি নরহরি হৈল1 সেই 

সা “সিঞ্চিত” এই পদ ভূল, সিক্ত হওয়া উচিত | 
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ক177 1 দেখিয়! বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে ॥ বৃন্দাবন প্রকাশ 

হইল সেইস্থানে॥। গো গোগী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥ 
পুর্বেব সখা সখীগণ যেরূপে আছিলা। রস-আস্বাদনে প্রভু 
সঙ্গে ভক্ত হৈল। ॥ অধিষ্ঠাত্রী কামদেব শ্রীরঘুনন্দন | অপ্রা- 
কৃত মদন বলিয়া! যে গণন ॥ তারা সব পুর্ব দেহ ধরি প্রভৃ- 
কাছে । আবরণ ক্রমে তাঁর প্রভূ বেটি নাচে ॥ দেখি অন্য 

অবতাঁর সঙ্গীনসব কাদে । নবদ্বীপে অবতার হইল ব্রজাদে ॥ 
ক্ষণে গৌরলীলা গদ্াধর করি সঙ্গে । ক্ষণে শ্য।মলীল। রাধ। 

রাঁসরস রঙ্গে ॥ চমতকার লীল! দেখি সব ভক্তগণ | হরি হরি 

জয় জয় বলে ঘনে ঘন ॥ দিন অবসান সন্ধ্যা! রম্য দিগন্তর | 

আচন্িতে মেঘারস্ত গণন-উপর ॥ ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘ- 

নাঁদে। দেখিয়। বৈষ্বগণ গণিল প্রমাদে ॥ বিদ্ব উপসন্ন দেখি 

সভেই দুঃখিত । কেমনে ঘুচয়ে বিদ্ব চিন্তাপর চিত ॥ মেঘ- 
গণ প্রেম-পরসাঁদ নিতে আইলা । গৌরলীল! দেখি প্রেদে 
গর্জিজিতে লাগিলা ॥ তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে। 

নামগুণ সংকীর্ভন করে উচ্চস্বরে ॥ মেঘগণে কৃতার্থ করিব 

ছেন মনে। উদ্ধমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥ দূরে গেল 
মেঘগণ প্রকাশ আকাশ । হরিষে বৈঞ্ব সব বাঢ়ল উল্লাস ॥ 
নিরমল ভেল শশী রঞ্জিত রজনী । অনুগত গান গার যাঁচায় 

আপনি ॥ মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে । নাচিয় বলরে 
তাঁরা ভক্ত পাঁছে পাছে ॥ সেই প্রেম বিচার ন। করে গৌর- 

হরি ॥ মেঘ কি বলিব, দিল ভ্রিজগৎ ভরি ॥ আপনে ঠাকুর 
নাচে ভক্তগণ সনে । সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥ 

প্রেমার আবেশে নাচে মহা নটরাজে । পদান্বুজ মুখর মন্ীর 
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ঘন বাজে ॥ প্রেমে সাধ্বীগণ জয় জয় দেই স্থখে। আঁকা- 
শেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতৃকে ॥ প্রেমায়ে বিহ্বল সব নাঁচে 
ভক্তগণ। নাজানি কি কৈল তপ কতেক জনম ॥ তাহার 

কারণে নাঁচে ঠাকুরের সনে । আমোদ করয়ে তারা প্রেম- 
মহাবনে ॥ করুণ ছাইল প্রভুর এ ভূমি আকাশ। শুনি 
আনন্দিত কহে এ লোচনদান ॥ 

শ্যাঁমগড় রাগ ॥ 

স্থমেরু শিখর জনু, স্থন্দর দীঘল তনু, প্রেমভরে করে 

টল মল। পুলকিত সব গাঁ, আপাঁদ মস্তক পা, রাড ছুটা 
আঁখি ছল ছল ॥ আনন্দিত নদীয়া! নগর | ভাল রঙ্গে নাচে 

শচীর কোঙর ॥ গরু | 

শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই, হরিদাঁস হরি 
হরি বলে। কিশোরী কিশোর যেন, গৌরগুণ গর্জন, হুঙ্কার 
প্রেমার হিল্লোলে ॥ মুরারি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গাঁয় অবিরত, 

উলসিত পুলকিত গায় । প্রেম মকরন্দ আশে, পদ-অরবিন্দ 

পাঁশে, যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায়॥ চৌদিকে জয় জয় বল, মাঝে 
নাচে হেমগৌর, আনন্দে বিভোর সর্ব জনা । যেদ্বিকে 
সেদিক চাহি, আনন্দিত সব ঠাঞ্জি, দশ দিকে প্রেমের 

কদন। ॥ কহ কহ ছুহে মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, 
কেহ যশ গানে হয় ভট। পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গৌসাঞ্জি 

বলে, পাশরিল। অপরূপ হাঁট। সোণার মুক্তা জন, পুলকে 

গাখিল তনু, অনুরাগে অরুণবদন। রসের আবেশে হাঁসে, 

অলদল আবেশে, প্রকীশয়ে অন্তরের ধন ॥ ক্ষণে অলৌকিক 
বলে, যেন মদে মাতোয়ালে, ক্ষণে বলে মুঞ্জি ভগবান্। 
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ক্ষণে পরণাঁম করে, ক্ষণে আশীর্বাদ বলে, ক্ষণে শিজজনে 

প্রেম দান ॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কর, 

সপ্তদ্বীপে * লাগিল তরাস। কি নারী পুরুখ সব, দেখি 

গৌর অনুভব, ভুলি গেল এ লোচনদাস ॥ 
তরজা ছন্দ ধাঁনশী রাগ ॥ 

অমিয় মথিয়া কেবা, নবনী তুলি গো, তাহাতে গটিল 

গোরা দেহা! | জগহ ছাঁনিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো, এক 

কৈল স্থধই স্থলেহা ॥ অনুরাঁগের দধি, প্রেমার সাজন! দিয়া, 

কেবা পাতিয়াছে আখি ছুটী। তাহাতে অধিক মনু, লহ্ু লন্ছ 

কথা গো, হাসিয়া বলয়ে গুটী গুটী॥ অখণ্ড পীযূধারা, 

কে না আউটিল গো, সোণার বরণ হৈল চিনি। সে 
চিনি মাড়িয়া কেবা, কফেণি তুলিল গো, হেন বাঁসো গোঁরা- 

অঙ্গ খানি ॥ শিজুরী বাঁটিয়া কেবা, গা খানি মীজিল গো, 
াদ মাজিল মুখ খানি ॥ লাবণ্য বাঁটিয়। কেবা, চিত নিরমাণ 
কৈল, অপরূপ প্রেমার বলনি ॥ সকল পূর্ণিমার চাদে, বিকল 
হইয়া কাঁদে, কর পদ পদের গন্ধে। কুড়িটী নখের ছটা, 
জগৎ আঁল। কৈল গো, আঁখি পাইল জনমের আন্ধে ॥ এমন 
বিনোদিয়া গোরা, কোঁথাঁও দেখি ঘে নাই, অপরূপ প্রেমার 
বিনোদে। পুরুষ প্রকৃতি ভাঁবে, কাঁদিয়া আঁকুল গো, নারী 

কেমনে মন বান্ধে॥ সকল রসের রসে, বিলাস হৃদয় খানি, 

কে ন! গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া । মদন কাঁটিয়া কেবা, বদন গড়িল 
গো, বিনি ভাবে মে! মলু কীদিয়া ॥ ইন্দ্রের ধনুক আনি, 
গোরার কপাঁলে গো. কে না দিল চন্দনের রেখ! | কুরূপা 

সি 

শিপ স্পেস স্পা পপ পা শালি পিিপীশিপশ শপ সাশিস্প প শিকল শনিল 

* “নবদীপে লাশিল তরাস” পাঠাস্র। 
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স্্রূপা যত, কুলের কাঁদিনী গো, ছুই হাত করি চাঁহে পাখা 
রঙ্গের মন্দির খানি, নান! রত্ব দিয়া গো, গঢ়াইল বড় জন্ু- 
রঙ্গে। লীলায় বিনোদখেল, ভাবের আবেশে গো, মন্দন- 

বেদন1 ভাবি কীঁদে ॥ ন। চাহে আখির কোণে, সদাই সভার 

মনে, দেখিবারে জীখি পাখী ধাঁয়। আখির পিয়া দেখি, 
মুখের লালসা গে, অলপল জর.জর গাঁয়॥ কুলবতী কুল 
ছাড়ে, পঙ্গু ধাওল ভরে, গুণ গায় অন্থর পাষণ্ড । খুলাস্বে 

লোটাঞা কান্দে, কেহ শ্ছির নাহি বান্ধে, গোরাঁগুণ অমিয়! 

অখণ্ড ॥ ধাঁওরে ধাঁওরে বলি, প্রেমীনন্দে কোলাকুলি, কেছ 
নাচে অষ্ট অষ্ট হাসে । স্তবশীলা কুলের বু, সে বলে সকল 

ঘাউ, গোরা-অঙ্গ-রূপের বাতাসে ॥ নদীয়ানগর-বধূ, হেপি 
গোঁরা-মুখবিধু, ঝর খর নয়নে সদাই । অনুরাগে বুক ভরে, 
পুলকিত কলেবরে, মন মাঝে সদাই জাঁগই ॥ যোগেজ্ছ 
মুণীন্দ্র কিবা, মনে ভাবে রাত্রি দিব! গোঁরাগুণে লাগি গেল 
ধান্ধা। অখিল-ভুবনপতি, ধুলায় লুটাঁঞ। কান্দে, সদাই 
সোউরে রাঁধ। রাঁধ। | লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেমে অভিলাষ 

কৈল, অনুরাগে রাঙ্গ। ছুটা আঁখি । রাধার ধেয়ানে হিয়া, 
বাহির না হয় গো, ওই গোর তনু তাঁর পাখী ॥ দেখরে 
দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরুপ, ভ্রিজগৎ-নাথ নাথ 

হঞ11| অকিঞ্চন জন সনে, কি জানি কি ধন মাগ্সে, কিব| 
স্বখে বলয়ে নাচিয়া ॥ জয় রে জয় রে জল, হেন থেম রসা- 

লয়, ভাঁঙ্গি ধিলায়ল গোৌরারায় । নিজীবে জীবন পাইল ক্ষ, 
পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল, আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ 
**অন্ধে পথ ৰেচারিল” পাঠাস্তর | 

| ২২ 



১৭০ চৈতন্য-মঙ্গল । 

ক বড়াড়ি রাগ, দিশা ॥ 

হরি রাঁম নারায়ণ শচীর ছুলাল গোরা ॥ প্র ॥ 

আর দিনে আর কথ। কহি অদ্ভূত । নিত্যই নূতন প্রকা- 
শয়ে শচীল্ত ॥ অতি অপরূপ কথা লোকে অবিদ্িত | অধম 

জনের মনে লাগয়ে প্রতীত ॥ কেবল নিগুঢ় প্রকাঁশয়ে ঠাকু- 
রাল। নিজ জনে কহে দেখ মিছ। এ সংসার ॥ ইহা বলি 
আন পরসঙ্গে কহে আন। পাঁশরিল মব লোক লয় হরিনাম ॥ 

নিজ নাম সঙ্কীর্তনে মাতল অন্তর | ভূমিতে লুটায়! কান্দে 
প্রেমায়ে-বিহ্বল ॥ আচন্বিতে উঠি কহে দিয় করতালি । 
নিজ জনে প্রকাঁশয়ে নিজ ঠাকুরাঁলি ॥ হের দেখ আত্্রবীজ 
আরোপিল আমি। আমার অর্জত তরু হইবে আপনি ॥ 
তখনে কহয়ে সব জনে আঁচম্িত। এক্ষণে রোপিল বীজ ভেল 

অস্থুরিত ॥ দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মঞ্জরিত। হইল 
উত্তম শাখা! তরু মুকুলিত ॥ দেখ দেখ সব লোঁক অপব্ধপ 
আ'র। মুকুলিত হেল হের তরুটি আমার ॥ তখনি হইল 
ফল পাঁকিল স্বকাঁলে । অঙ্গুলি দেখাঁঞ। প্রভূ দেখায় সভারে ॥ 

পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সব লোকে । নিবেদন করি দিল 
ঈশ্বরের মুখে ॥ তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু। 
ফলমাত্র আছে গাছ মিছ! হৈল পাছু ॥ এঁছে মায়া দেখাইয়! 
কহে সর্বধলোকে । ইহ! জানি ন৷ মজিল এ সংসার শোকে ॥ 
মৌর মায়াবলে স্যষ্ট সকল সংসার । না বুঝি সকল লোক 
বলে আপনার ॥ মৌর মায় দড়ি কেব। ছিড়িবারে পারে । 
সবে মাত্র আছে পথ মায়া জিনিবারে । কত কত দেহ 

* “ভাটিয়ারী রাগ” পাঠীস্তর। 



মধ্যখণ্ড। ১৭১ 

ধর্ম কর্ম করে লোকে । সব কর্ম আরোপণ করে যবে 

মোৌকে ॥ তবে দেহ সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়। কর্ম্মীকর্্ম শুভী- 
শুভ বন্ধ নাহি হয় ॥ এ ভক্তি পরম তত্ব সমর্পণ গণি । সম- 

প্িতে কৃষ্ে ভেদ না রহে আপনি ॥ সব সমর্পিলে কৃ 

পাইয়ে সর্ববথায়। সকল পুরাঁণে গীত ভাগবতে গায় ॥ নহে 
বা নকল দেই হয় অনর্থক। ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংসার 
সার্থক ॥ হেন অদভূত প্ৌরার্টীদের প্রকাশ । শুনি আন- 
ন্দিত কহে এ লোঁচনদাল 

শ্রীরাগ॥ 
অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ গ্রু। 

হেনই সময়ে বৈদ্য যুকুন্দ দেখিয়া । কহিলেন মহীপ্রত্ 
মুচকি হাসিয়! ॥ তুমি নাকি ব্রহ্ম বিদ্যমান ইহ শুনি । ভাল 
ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি ॥ ইহা বলি এই শ্লোক 
পড়িল ঠাকুর | শুনিতে সভার হিয়া করে ছুর দুর ॥ 

তথাহি কর্ণপুরকৃতচৈতন্যচরিতা ম্বৃত- 
কাব্যধতং বচমং ৬। ৩৬॥ 

_ রমন্তে যৌগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি | 
ইতি রামপদেনাসে। পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৩১॥ 
তবে পুন ভগবান সেই গৌরহরি। বৈদ্যেরে কহিল 

কিছু অনুগ্রহ করি ॥ চতুভূর্জ-ভজন তুমি বড় করি মান। 
দিভুজ-ধেয়ানে তোমার অলপ গেয়ান ॥ সকল সম্পদ্ চাহ 

আপনার হিত।' দ্বিভুজ ভজহ কৃষেে মজাইয়া চিত ॥ কৃষ্ণের 

সত্যানন্দ ও চিদাত্ব-্যরূপ পরমাআআীয় যোগিগণ রমণ বা বিহার করেন, 

এই জন্তই “রাম” এই পদে পরমত্রহ্মকে অভিহিত করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ 



১4২ চৈতন্য-মলঙ্গ 

প্রকাঁশ নারায়ণ শাস্ত্রে কছে। নারায়ণ হৈল কৃষ্ণ হেন বাঁক্য 
নহে ॥ এছন, করুণী-বাধী কহে বিশ্বন্তর | শুনিয়া, জাদর 

বৈদ্য প্রণত কন্ধর ॥ স্বরনদী-জলে সান করি কর কা । 
বৈষ্ণব-চরণ-ধুলি প্রসাদ প্রধান ॥ তোর পাদপন্ম মোর শিরে, 

রহু ছত্র | দাস্ত, অভিষেক কর এই চাঁহি মাত্র ॥ আমি কি 
জানিয়ে প্রভু শিজ ভাল মন্দ। নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মদ- 
গন্ধ ॥ নিজগুণে করুণ! করয়ে প্রভু যবে। নিজ দাঁস্ডে 

প্রসাদ করহ মৌরে তবে॥ তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ 
আনন্দ | .সেই নন্দস্থত তুমি 'অবতাঁর কন্দ ॥ এ বোল শুনিয়া! 
গ্রভু অন্তর সন্তোষে। পদ-অরবিন্দ তার মন্তকে পরশে ॥ 

সর্ধাঙ্গে পুলক ভেল সজল লোচন। গদ্ গদ ভাঁষে বৈদ্য 
প্রেমার লক্ষণ ॥ গদগদ স্বরে স্তব করিল বিস্তর | জয় মহা- 

মহেশ্বর কারণের পর ॥ তবে দেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হরি । 
কহিতে লাগিল কিছু দেখিয়৷ মুরারি ॥ শুন শুন অহে বৈদ্য 
আমার বচন। এই গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন ॥ জিবারে 
বাসনা যদি থাকয়ে তোমার । কৃঞ্চ-প্রেমানন্দে যদি 

সাধ থাকে আর ॥ অধ্যাত-চরচা তবে কর পরিত্যাগ । গুণ 
পঙ্কীর্তন কর কৃ্চে অনুরাগ ॥ নটবর শেখর স্্ন্দর শ্বাম- 

তনু । ইন্দ্রনীলমণি কান্তি করে বর বেণু ॥ পীতাম্বরধর বন- 
মালা, যার গলে । সে প্রভুকে নাহি ভজে গোপীগণ-মেলে ॥ 

শুনিয়! মুরাঁরি বৈদ্য প্রভূ-আজ্ঞাবাণী | কাতর হইয়া! কান্দে 

পড়িয়া ধরণী ॥ প্রভুর চরণে কৈল বিনয় বিস্তর | লঙ্ঘিবাঁরে 
নারি প্রভু সংসার দুস্তর ॥ ব্রঙ্গা মহেশ্বর কিবা লখিমী 
'আনন্ত। জিনিতে না পারে মাঁয়া কেবল ছুরস্ত ॥ পরম- 



মধ্যখণ্ড । ১৭৩ 

গ্রবল মায়াকে জিনিতে পারে । তোমার প্রসাদ বিন। 

শুন বিশ্বন্তরে ॥ আমি মহ্থাধম কিবা শকতি আমার । 

সংসার জিনিতে পদ ভজিব তোমার ॥ দুঃখিত হএঞাছি প্রভু 

দয়া কর মোরে । করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজ মো তোমারে ॥ 

এতকাল আছিল গুপত প্রেমধন। প্রকট করিলে প্রভূ 

করুণী কারণ ॥ তোর পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ প্রেম । শিবউ 
আমার মন মধুকর যেন ॥ এই বর দেহ মোরে করুণী- 
সাগর । দ্বণ। না করিবে মোরে মো। অতি পামর ॥ এছন 

কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর? করুণা বাঁট়িল হিয়! 'আঁনন্দ 
প্রচুর ॥ হাসিয়া কহিল প্রভু শুনহ যুরারি। অচিরে 
অভীষ্টসিদ্ধি হইবে ডোহারি। ॥ তবে সেই শ্রীনিবাস: 
পণ্ডিত ঠাকুর । অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত স্ুচতুর ॥ কৃষ্ণ- 
সেবা করে নিতি লঞ্। ভক্তগণ | জর্ববভীবে ভজে বিশ্ব- 
স্তরের চরণ ॥ কৃষ্ণনাম গুণ স্কীর্তন করে নিতি। অনুজ 

রামের সঙ্গে বড়ই পিরিতি ॥ জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম- 
'পণ্ডিত। ছুই ভাঁই মিলি গায় হরিগুণ গীত ॥ প্রীনিবাঁস- 
শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় ছুই জন। তার ঘরে ক্রীড়া করে 
আনন্দিত মন ॥ তার ঘরে নাচে প্রভু তা সভার সনে । 
কপিল ঠাকুর যেন বেটি খধষিগণে ॥ হেন মতে আনন্দ- 

কৌতুকে দিন যায়। শত শত শিষ্যগণে আপনে পড়ায় ॥ 
শিষ্যে শিষ্যে মিলি তাঁর। করে অনুমান । তাহাতে আছিল 
এক বড় অগেয়ান ॥' “শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে. সেহ মায়। এক 1” 

অবোধ ব্রাহ্মণপুত্র ইহা কহিলেক ॥ শুনিয়া ঠাকুর ছুই 
কর দিল কাঁণে। তখনি চলিলা প্রভূ স্থর-নদী, শানে ॥ 
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স-বসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গান্নান। সপুলক ঘন ঘন লয় 

হরিনাম ॥ পাপিষ্ঠ অধম ছাঁর পাষণ্ড চরিত্র। ছুর্ববচনে 
কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র ॥ ইহা বলি ঘন ঘন লয় হরি- 
নাম। কহয়ে লোচন গোর! সর্বগুণধাম ॥ 

ভাটিয়ারি রাগ ॥ 
আর অপরূপ কথ! কহিব এখন। সাবধানে শুন সভে 

ছাড়ি আন মন ॥ গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়। 

অখণ্ড পীধৃষধারা গুণের প্রভায় ॥ শ্রীনিবাস আদি করি 
শিষ্যবর্গ সঙ্গ । অদ্বৈত-আচার্ধ্য দেখিবাঁরে ভৈল রঙ্গ ॥ 
কেহ গীত গায় কেহ লয় হরিনাম । হরিবে$ল হরিবোঁল 

নাহিক উপমা ॥ আপনে ঠাঁকুর নাঁচে ভক্তগণ গায়। 
আপন নাজানে তার! প্রেম-পরভাঁয় ॥ আপাঁদ মস্তক 

পুলক রাঙ্গী ছুটি আখি । টলমল করে তনু গোরামুখ 
দেখি ॥ মালসাট মারে ভক্ত হুহুঙ্কার নাঁদে। ধুলায়ে 
লুটায়ে সব পারিষদ কান্দে ॥ এইমতে আনন্দে চলিয়া! যায় 
পথে । অদ্বৈত-আচাধ্য গোসাঞ্ডি দেখিবার চিতে ॥ অদ্বৈত- 
আচার্য্য গোঁসাঁঞ্চে দেখিলা ত গিয়া। দগুপরণাম করে 

ভূমিতে পড়িয়া ॥ সন্ত্রমে আচাধ্যগোসাঞ্জি পড়িলা চরণে । 
বিস্তর বিনয় করে কাতর বচনে ॥ আমা হেন কোটি 
অছৈতের শিরোমণি। প্রণতি করিয়া বলে লোটাঞ। 
ধরণী ॥ অন্যে অন্যে দৌঁহে দোহা আলিঙ্গন করে । দৌহাঁরে 
সিঞ্চিল দৌঁহে নয়নের জলে ॥ আসনে বসিয়া প্রভূ কহে 
নিজ কথা । মনোহর পাঁপহর প্রেমভক্তি দাতা ॥ সাক্ষাতে 
আঁচাধ্য গৌসাঁঞ্চ বলিল! বচন। পাঁষপ্ডিরে গালি দিতে 
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রাঙা ছু লোচন ॥ পাঁষণ্তী বলয়ে কলিষুগে ভক্তি নাই। সে 
চক্ষে দেখুক মোর চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ এ বোল শুনিয়! 
প্রভুর স্ক,রিত অধর। কহিতে লাগিল! মেঘগন্ভীর উত্তর ॥ 
ভক্তি নাহি কলিযুগে আছে আর কি। ভক্তিমাত্র আছে 
তেঞ্িঃ সংসারেতে জি ॥ কলিযুগে ভক্তি নাহি যে বলে 

বচন। নিরর্৫থক জন্ম তাঁর শুন সর্বজন ॥ কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি 

পরসন্ন মায়! । কলিযুগ হেন কোন ফুগে নাহি দয়া ॥ হেনই 
সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস। কহিতে লাগিল কিছু অন্তরে 
তরাস ॥ সম্মুখে দেখহ প্রভূ পাঁষণ্তী ব্রান্মণ। কৃষ্ণমহৌৎসবে 
বাঁধ দিবেক এখন ॥ এ মহাপাঁষণ্ড এই অতি ছুরাচার। 

বিদ্যাঁঅভিমানে করে মহা-অহঙ্কীর ॥ ভবে মহাপ্রভু কথ! 

কহিল তাহারে । এথা না৷ আসিবে ওই দুষ্ট ছুরাচারে ॥ না 

আইল"ব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত। ক্রীড়া করে মহাপ্রভু 
আনন্দিতচিত ॥ ! শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়! । 
গদাঁধর-কর ধরি বাম কর দিয়! ॥ নরহরি-অঙ্গে প্রভূ শ্রীঅঙ্গ 

হেলিয়া । শ্রীরঘুনন্দন স্থখে কান্দয়ে হেরিয়! ॥ ভ্রীরামপণ্ডিত- 

অঙ্গে দিয়া পাঁদান্দুজ।. ক্রীড়া করে গোরা্টাদ আগচার্ধ্য- 
সম্মুখ ॥ চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুণ সঙ্কীর্তন | মধ্যেতে নাঁচেন 
প্রভূ শচীর নন্দন ॥ যেন রাসমহোৎ্সবে বেটি গোগীগণ ॥ 
কীর্তনের মাঝে এই মত স্থশৌভন ॥ এই মনে কথোক্ষণে 
নৃত্য-অবসানে । হরষিত অদ্বৈত-আচার্ধ্য সীতা সনে ॥ তবে 
তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল । স্থগন্ধি চন্দন মাল! অঙ্গেতে 
লেপিল ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল। আমারে 
প্রভুর দয়া এবে সে জাঁনিল ॥ অছৈতের গণ কান্দে চরণে 
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পড়িয়া। বিশ্বস্তর কোলে করে মভাঁরে তৃলিয়! ॥ নিজ নাঁম 

গুণে প্রভূ নাচিয়৷ গাইয়া। ঘরেরে আইল' প্রভূ নিজজন 
লঞ1 ॥ হেন মতে দিনে দিনে বাঁড়ে পরকাশ। শুণিয়। 

সানন্দ-হিয়া এ লোচনদাস ॥ 
বড়াড়ি রাগ ॥ 

নিছনি লইয়! মরি গোরার বালাই লঞ1। বিলায়ল 
প্রেমধন জগৎ ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥ 

তবে পেই মহাপ্রভু বলি নিজঘরে । অধ্যাত্বতত্তের কথ! 
কহয়ে উত্তরে ॥ একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী স্থষ্টিব্প স্থিতি ॥ 
আপনে দে এক আত্মা রূপে আছে ক্ষিতি ॥ ইহা বলি হস্ত 

মেলি পুন করি মুষ্টি | দেখায়ে সভাঁরে এই মত মোঁর স্থষ্টি ॥ 
গুন; কছে তন্ব সত্তামাত্র ্বরূপিথঃ। ভাবের আবেশ তাতে 

শুন সর্বজন ॥ তথাপি স্দ্রপে দেই করিয়ে যতন । এক 
জ্ঞান বিনে যুক্তি নহে একারণ ॥ বিষম সংসারবন্ধ জিনিতে 
ল। পারে । মুক্তবন্ধ হয় যঘে এক জ্ঞান করে ॥ মুক্ত বিন: 
কৃষ্ণজ্ঞান নাহি হয় কড়ু। এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগন্য | 

প্রভু ॥ হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্কুলি। মধুতে: 

মিশ্রিত এক দ্বণাকর চাঁরি 1 ছুূর্গন্ধি লাগিয়া ভক্ত না চাহে 
নয়নে । প্রকাঙ্থুলি মধু জিহ্বা! লিহয়ে যতনে ॥ এক অব্যয় 

সেই ভগবান্ মাত্র। ইহ! বলি খুক্ত হইবার নাহি পাত্র ॥ 
এই মনে জ্ঞানযোৌগ কহে নানাবিধি। ক্ষণেকে রহিল] নি- 

1শবদে গুণনিধি ॥ দয়া করি পুন কহে সর্বতত্সার | শ্রীকৃষ্ণ 
: ভকতি বিনে কিছু নাহি আর ॥ জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ ইহা! বুঝাইল 
| সভারে। কৃষ-প্ দান্বুজপ্রেম ভক্তি সর্ধসারে ॥ এই জ্ঞান 
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হইলে হয় কৃ দৃঢ়মতি | মতি. দৃঢ় হইলে হয় ভক্তি অহৈ- 
তুকী ॥ কৃষ্ণপাঁদাম্জ ধ্যান করিল তখন। হরিহরি বলি 
পাদাম্থজ সঙরণ ॥ রাঁধা-সঙ্গে চিদাঁনন্দ শ্যামল ত্রিভঙ্গী | 
মদনমোহন নটবর বহ্ছরক্ী ॥ বৃন্দাবন-মাঁঝে নব রতনমন্দিরে | 
বল্লবন্থন্দরী সব বেটি মনোহরে ॥ কোকিল ময়ূর সারী শুক 
অলিকুলে । প্রফুল্িত বৃন্দাবন শোঁভে নানা ফুলে ॥ চিন্তামণি 

ভূমি কঙ্গতরুগণ যত। কামধেন্ুগণ যে স্থরভিগণযুত॥ যমুনা- 

বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা । সে রসলাঁবণ্য দেখি 
লক্ষবী মনলোভা ॥ উঠিল প্রেমের ধারা বহে ছুনয়ানে | 
পুলকিত কদেবর অরুণ বয়ানে ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে "কান্দে 

ক্ষণে নাচে গায়। কহিল সভারে প্রভু গদগদ ,ভাষাঁয় ॥ 
এঁছন আমার যেই যেই ভক্তগণ। নিজগুণে পবিত্র করয়ে 
ব্রিভুবন ॥ ইহা বলি কৃষ্ণ হঞা নিজ ভক্ত সনে। -নাচায় 

সভারে প্রভূ নাঁচয়ে আপনে ॥ এই মনে সুখে নিবসয়ে 
নবদ্বীপে। নিজ ভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে ॥ অছৈত 
আঁচাধ্য গোসাঞ্ডি তার' পর দিনে । নবদ্বীপে আইল 
বিশ্বম্তর-দরশনে ॥ গিয়াছিল মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে । আগ- 

মন চাহি আচার্য মান পূজ1 করে ॥ শ্রীনিবাস-ঘরে প্রত 
আনন্দিত মন। দণ্ডাগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বচন ॥ গদণ- 

পুজা কৈল ছুষ্টগণ নাশিবারে। আমার ভকত-হিংসা যেই 
যেই করে ॥ ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন। সভা! 
বিদ্যমানে প্রভূ কহিল বচন ॥ মোর ভক্তদেষধী এক আছে 

ছু জন। কুষ্টব্যাধি হৈবে তার অনেক জনম ॥ . পৈশাচ 
নরকে বাস করাইব আমি। বিড়ভুক্ শুকর সেই হইবে 

| ২৩] | 
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আপনি ॥ তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড। আমার 
গদীয় সব নাশিব পাষণ্ড ॥ বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন। 

হেথাই আমারে সেই হৈল মহাঁবন ॥ ব্যাত্রসদৃশ কেহ, কেহ 
ব। পাঁধাণ। বৃক্ষের সমান কেহ তৃণের সমান ॥ পশুর লদৃশ 

করি গণি কোন জন। এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন ॥ 
অন্বৈত-আচার্ধ্য এথা আইল! হেন শুনি। এথা না আইল! 
তথা যাইব আপনি ॥ হেনই সময়ে আচার্য আইল! আচ- 
ম্িত। প্রভুর সম্মুখে আঁসি হেল। উপনীত ॥ পাঁদাম্থুজ- 
সন্নিকটে উপায়ন দিয়া। দণ্ড পরণাম করে ভূমিতে 
পড়িয়া & তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন। এথ আগ- 

মন মোর তোমার কারণ ॥ মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে 

ধরিয়া । তুলসী-মপ্জরী দিয়! পুজিলে কান্দিয়া ॥ ভাঁগবত- 
চিত তুমি হুঙ্কারে আনিল।। তোমার পিরিতি লাগি 

মোরে সবে পাইল! & ইহা! বলি মহাপ্রভু খরায় বসিলা ॥ 
নাচহ বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞ। দিল! ॥ তবে সেই অদ্বৈত- 
আঁচার্ধ্য দ্বিজবর । দশ অবতার গীতে নাঁচিল। বিস্তর ॥ 
জীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। আনন্দে বিভোর করে 

গুণ-সন্কীর্তন ॥ঢ তা! দেখিয়! মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। হৃষ্ট 
হইয়া বৈল তারে প্রসন্ন বয়ান ॥ এত বড় বালক সবে 

প্রেম মাগে মোরে । দিব প্রেমভক্তি দান কহিল তোমারে ॥ 
এ বোৌল গুনিয়। তুষ্ট হইল। আচার্য্য । অন্তরে জানিলা 
মৌর দিদ্ধ হুইল কার্য ॥ আচার্য কহয়ে প্রভূ শুনহ 
বচন এই সবজান তোর পদপরায়ণ ॥ ভকত বসল 

প্র করুপাসাগর। প্রেষধন দিয় নিজভক্ত রক্ষা কর ॥ 
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তবে সেই সব জন প্রভু কাছে গিয়া। বসিল1 আঁসন করি 
ঠাকুর বেটিয়া॥ জসচক্দ্রিকা রজনী শোভিত দিগন্তর। 
দেখিয়া! আচার্য্য পুনঃ কহিল উত্তর ॥ কমলাক্ষ তুমি মোর 

পরম ভকত। তোমার লাগিয়া আইলু হৈন্ু বেকত ॥ 
মোর গুণ-নৃত্যগীতে হও তুমি স্থখী। সবজন ভক্তিপর হউ 
ইহা দেখি ॥ এ বোল শুনিয়! সেই শ্ীবাঁসপর্ডিত। কহয়ে 
ঠাকুর আগে পরসন্ন-চিত ॥ এক নিবেদন করি শুন মোর 
বোল। কহিতে ডরাঁঙ পুন চিত্ত উতরোল ॥ এক সন্দেহ 
পুছে হৃদয়ের কার্ধ্য। 'তোমান্ন কি ভক্ত এই অদ্বৈত- 
আচার্য ?॥ ইহা শুনি ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্। 
দিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণ বয়ান ॥ উদ্ধব অক্রুর মোর 
প্রিয় ছুই জন ॥ আচার্য্য বাঁসহ তুমি ত1 সভাকে ন্যুন ॥ 
ভারত-বরষে নাহি আচার্য সমান। আমার ভকত আছে 
হেন কোন জন ॥ এতেক বলি যেতুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ। 

আচার্য্যদমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥ বৈষ্বের রাজা 
সেই মোর আত্মা বলি। জগতের কর্তা, তারিবারে আইলা 
কলি ॥ শাস্ত্রে মহাবিষুজ বলি করে নিরূপণ ॥ সে জন অদ্বৈত 
ভক্ত অবতার জান ॥ ' এতেকে কহিয়ে আমি সুদৃঢ় বচন। 
আচার্যের স্তরতি ভক্তি কর সর্বক্ষণ ॥ এ বোল শুনিয়া বিপ্র 
অন্তরে তরাস। নিঃশব্দ হইয়া রহে মুখে নাহি ভাষ ॥ তবে 
মেই গৌরহরি বলে পুনর্ববার। অধ্যাত্্-চরচা তোরা না 
করিবে আর॥ যদি ব1 অধ্যাত্মবাদী দেখি শুনি তোমা |. তবে. 
পুন তো| সভারে নাহি দিব প্রেমা ॥ জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিলে 
কুষ্ণপ্রেমা হয়। ইহা জানি জ্ঞান কর্ম না কর আশ্রয় ॥ 



১৮০ চৈতন্য-মলঙ্গ ॥ 

এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাসপপ্ডিত। এই বর দেহ তাহা! 

পাঁশরে উচিত ॥ মুরারি কহিল আমি অধ্যাত্ম না জানি। 
প্রভু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥ শুদ্ধ চিন্তে কৃষ্ণচন্দ্র 

কর দৃঢ়ভক্তি। ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি ॥ এ বোল 
শুনিয়া সবে আনন্দিত মন। অন্তরে কহিল আজ্ঞ। করিব 

পালন ॥ হরিহর-পাদান্বুজ-মধুমত্ত তারা । আনন্দে নাচয়ে 
তার! দেবতার পারা ॥ হেন অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার । 

কহিল লোচন গোরা-প্রেমের আচার ॥ 
সিন্ধুরাগ ॥ 

অরুণ-কমল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবু ডূবু করুণ! 

মকরন্দ | বদন পুর্ণিমার &াদে, ছটায়ে পরাণ কান্ধে, তাহে 
কত প্রেমার আরম্ভ ॥ আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেম- 

ভরে, শচীর ছুলাল চাঁদ নাচে। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, 
দেখিয়। চমক লাগে, মদনমোহন নটরাজে ॥ প্র ॥ 

পুলক ভরিল গায়, ঘন্ম বিন্দু বিন্দু তায়, লোমচক্রে 

সোনার কদম্ব। প্রেমার আরস্তে তনু, যেন প্রাতঃকালে 

ভানু, আধবাণী রাখি কম্বুকচ ॥ শ্রীপাদপদম গন্ধে, বেটি 
দশ নখচান্দে, উপরে কনক বঙ্করাজ। যখন ভাতিয়া চলে, 
বিজুরী ঝলমল করে, চমকিত অমর-সমাজ ॥ সপ্তদীপ 

মহীমাঝে, তাহে নবদীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ । 
তাহে নব গৌরহরি, হরি-সঙ্কীর্তন করি, আনন্দিত এ মহী 
আকাশ ॥ সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর গর্জন ঘন, হুঙ্কার 
হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু। হরিবোল হরিবোলে, জগত্ পড়িল 
ভোলে, ছুকুল খাইল কুলবধূ ॥ অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর 
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দীপ হেন, তাহা লীল! বেশের বিলাস । কোটি কুস্ুম ধনু, 
জিনিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥ লাখ 

লাখ পুর্ণ চান্দে, জিনিয়! বদন ছান্দে, তাহে চারু চন্দন 

চন্দ্রমা। নয়ন চঞ্চল চলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনম- 
মুগধে পাঁয় প্রেমা ॥ মাতিল কুঞ্জর গতি, 'ভাঁবে গর গর 

অতি, ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়। কামিনীমোহন বেশ, 
হেরিয়! তুলিল দেশ, মদন বেদনা হেরি পায় ॥ কিদিব 
উপম। তার, করুণাবিগ্রহ সার, হেন রূপে যোর গোরা- 

রাঁয়। প্রেমায় নদ্রীয়। লোকে, নাহি নিশি দিশি' তাকে, 
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ 

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাদ নারে হয় ॥ 
তবে নিজ ঘরে প্রভূ বসি দিব্যাসনে। চৌদিকে বেটিয়া 

আছে নিজ ভক্ত জনে ॥ শ্রীবাস দেখিয়! প্রভু করিল যে 
উক্তি। তোমার নামের তুমি কিজান ব্যুৎপত্তি॥ শ্রীল 
তকতির তুমি কেবল আবাস । এতেকে বলিয়ে তোর নাম 
শ্রীনিবাস ॥ তবে ত কহিল। প্রভু দেখি গোগীনাথ। আমার 

ভকত তুমি বোল মোর সাত ॥ মুরারি দেখিয়৷ প্রভূ বলে 
পুনর্ববার। পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিয়ে তোমার ॥ এ বোল 
শুনিয়া সেই মুরারি চতুর। পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ গুনয়ে 
ঠাকুর ॥ 

তথাহি মুরারি গুপ্তকৃতশ্রীচৈতন্চরিতে তৃতীয় প্রক্রমে ॥ 
ততঃ প্রোবাঁচ করুণে। মুরারিং তং পঠ স্বয়ং । 

তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব দয়ার্ডচিত্ে সেই মুরারিকে বলিলেন, “তুমি 
নিজে তোমার কবিতা পাঠকর” মুরারি তাহা শুনিয়া স্ুললিতপদাবলি-সমস্বিত 



১৮২ চৈতন্য-মঙ্গল | 

কবিত্বং তব, তঙ্ছত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরং ॥ ৩২ ॥ 

অথাষকৎ ॥ 
১ রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাঁশ- 

মুদ্যঘহস্পতিকবিপ্রতিমে বহস্তং। 
দে কুগুলেহস্করহিতেন্দুসমাঁনবন্তুং 

রাঁমং জগজয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৩ ॥ 

২। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাজ- 
নেত্রং স্ুবিশ্বদশন্চ্ছদচারুনাসং | 

 শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং 
রামং জগন্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৪ ॥ 

৩ তং কন্বুকণ্ঠমজমন্ুজতুল্যরূপং 

মুক্তাবলীকনকহারধ্ৃতং বিভাস্তং | 

্বীয় কবিতা (রামাষ্্রক ) পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 
সেই রামাষ্টকের বঙ্গীয়ার্থ এই £__ ।. 

৯) প্বাহার দীপ্তিণীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দিক্সকল আলোকিত 
এবং বাহার ছুই কর্ণে ছুইটী উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণডল দোছুল্যমাঁন এজন্য বোধ হই- 

তেছে যেন, প্র কুগুল' ছুইটী উদয়শীল বৃহস্পতি ও-ুক্রাচার্য্যের সদৃশ । সেই 
কুগডলধারী নিফলঙ্কচন্ররদন ত্রিজগদ্গুরু শ্ীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজন] 
করি ॥ ৩৩॥ | 

২। বাহার লোচনধুগ্নল উদীয়মান মরীচিমলীর মরীচিমালায় সুন্দর প্রশ্ক.- 
টিত কমলের সায়, ওঠদেশ সুপক্ক বিশ্ব ( তেলাকু'চো ) ফলের মত, নাসিকা 
মনোহর, এবং হাস্ত ও যেন চকন্দ্রকিরণের বিজেতা, সেই ত্রিজগদৃুরু শ্রীরাঁম- 

চন্দ্রকে আমি'সতত ভজন করি ॥ ৩৪ ॥ 

৩। ধাহার ক শঙ্খমধ্যের ন্যায় আবর্ত ( ঘুর্ন] ) যুক্ত, লাবণ্য পদ্মসদৃশ, 
'এবং 'ঝুক্তীবলীসমন্্িত কনকহাঁর ধারণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন ইহ 



মধ্যখণ্ড। টি 

বিছ্যদ্বলাকগণমংযুতমন্তুদং বা 
রামং জগন্রয়গুরুং মততং না ৩৫ ॥ 

৪ | উত্তানহস্ততলসংস্থসহশ্রপত্র 

পঞ্চচ্ছদাধিকশতং ৪৬৭ বর 

কুর্ববত্যশীতকনকছ্যুতি যস্ত সীতা 
পার্খে স্থিত, রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৩৩ ॥ 

৫। আগ্রে ধনুর্ধরবধরং কনকোজ্ছলাঙ্গো 
জ্যেষ্ঠান্ুসেবনরতো। রতভূষণান্যঃ । . 
শেষাখ্যধাম বরলক্ষর্ণণাম যস্তয . .. '. 
রামং জগক্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৭ ॥ 

বিছ্যুৎ ও বলাক] ( কীাকৃচিল) নামক পক্ষিযুক্ত নবজলধর শোভা পাইতেছে, 
এমন সেই ( সৌনর্ধ্যেকনিধি ) ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচজ্জরকে আমি সতত ভজন! 
করি ॥৩৫॥ 

৪। যাহার বামপার্থে সীতাদ্দেবী অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাহার 
উত্তোলিত করকমলে একটা সহশ্রপত্র অর্থাৎ কমল বর্তমান আছে, সীতা 
দেবীর £হস্তাস্থিত,অঙ্কুলী যদিও পাঁচটা, তাহ হইলেও প্র (দীপ্তিশীল ) উৎরুষ্ঠ 
অঙ্কুলীসমূহের ছটায় যেন পদ্মটা পঞ্চাধিকশত পত্র হইয়াছে। (নামতঃ ও 
স্থলবিশেষে অর্থতঃ, সহস্মদল এবং শতদল হইলেও সীতাহস্তের পদ্মদলতুল্য 
পঞ্চাঙ্কুলিদ্বারা ও কাস্তিমাঁলায় শতদলও উত্তপ্ত-কনককাস্তি এবং পঞ্চাধিকশতত- 
দল হইয়াছে )। সেই সীতানারী-প্রেরসীলমন্থিত রঘুবর নিনিনরাগান 
সতত ভজন করি ॥ ৩৬ ॥ 

৫। যিনি ধনুরধারিগণের অগ্রণী ও কনকতৃষণে উজ্্বলাঙ্গ, ধাহাঁর নাম 
“লক্ষণ” সেই শেষাখ্য অনস্তদেব যে জ্যোষ্ট শ্রীরামচন্ত্রের অনুপুশ্রধায় নিরত 
হইয়া অগ্রে (তৃত্যের ন্যায়) বর্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদগুর শ্রীরাধ- 
চন্দ্রকে আমি মতত ভজনা করি ॥ ৩৭ | 



১৮৪ চৈতন্য-মঙ্গল | 

৬। যো রাঘবেন্দুকুলসিদ্ধুম্থধাংশুরূপো। 

মারীচরাক্ষসন্্বাহুমুখান্নিহত্য | 

যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ রাশিং 
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৮ ॥ 

৭1 হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণো কবন্ধং 

জ্ীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্ব! | 
স্থত্ীবমৈত্রমকরোদ্ধিনিহত্য শত্রুং 
তং রাঘবং দশমুখাস্তকরং ভজামি ॥ ৩১৯ ॥ 

৮ ভড়্ভ্তী পিনাকমকরোজ্জনকা আ্মজায়া- 
বৈবাহিকোৎসববিধিং, পথি ভার্গবেজ্দ্রং | 

জিত্বা পিতুর্ু্দমুবাঁহ, ককুৎস্থবর্ষ্যং 
রাঁমং জগক্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৪০ ॥ 

ইথথং নিশম্য রঘুনন্দনরাজলিংহ- 

৬। যিনি রঘুবংশরপ-সমুদ্রের চন্দ্রতুল্য, এবং মারীচ ও সুবাছ প্রভৃতি 

রাক্ষসকুল সংহার করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিসদৃশ যজ্ঞকে 

বক্ষ করিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা 

করি ॥ ৩৮ ॥ 

৭। যিনি খরদূষণ এবং ত্রিশিরাঃ প্রভৃতি রাক্ষলগণকে সগণে বিনাশ করিয়া 
এবং শোভমান দওকারণ্যকে অদুষণ (দূষণ-রাক্ষসশৃন্য বা নিফণ্টর ) ও 
শত্রকুল বধ করত নুগ্রীবের সহিত সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই 
জিজগদ্গুরু রাবণহস্ত। শ্রীরামচন্দ্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥ 

৮। যিনি জনকরাজ নিমিমহাঁশয়ের সভায় হরধন্ুর্ভঙ্গ করিয়া জনকাস্মজা 

শ্রীসীতাদেবীর বিবাহোৎসববিধি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে ভার্গব- 
ক্লাজকে জয় করিয়। পিতৃদেব দশরথের আনন্দ সম্বর্ধন করিয়াছেন, সেই 
ককুৎস্থকুলশ্রেষ্ট.ব্রিজগদ্গুরু শ্ীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৪০ ॥ : 

দেই ভগবান্ প্রীচৈতন্যদেব মুরারিবৈদ্যক্কত “রাজপ্রেঠ রখুনন্দন শ্রীরাম: 



মধ্যখণ্ড । ১৮৫ 

শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ 
বৈদ্যস্ত মুগ্ধ, বিনিধায় লিলেখ ভালে 
ত্বং “রামদীস” ইতি ভে। ভব মত্প্রসাদাঁৎ ॥ ৪১ ॥ 

এই মতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি । মুরারি-মস্তকে পদ্দ, 
দিল ত আপনি ॥ “রামদাঁস” বলি' নাম লিখিলাএকপালে । 
মোর পরসাদে তুমি “রামদাঁস” হৈল। ॥ রঘুনাথ বিনে তুমি 
'তিলেক না জীয়। মুগ্রি তোর রঘুনাথ জানিহ:নিশ্চয় ॥ 
ইহ। বলি রামরূপ দেখাইল তারে। জানকী, সহিত সব 
সাঙ্গোপাঙ্গ মেলে ॥* স্তব করে মুরাঁরি পড়িয়া পদতলে । 
জয় জয় মুরারিমাঁথ শচীর কোরে ॥ রা বার উঠে পড়ে 

লোটায় ধরণী । বহুবিধ স্তব করে অনুনয় বাণী ॥. মুরবারিকে 
কুপা করি বলিল! বচন। আঁমার ভকৃতি বিন্ু না জানিহ 
আন ॥ যদি+তোর ইষ্ট আমি হই'রঘুনাঁথ। তথাঁপি হ রস 
আম্বাদিহ রাঁধানাথ *% 1 -সম্থীর্ভন রাধাকৃষ্ক গাওয়াইয়। | 
করিবে আমার ভক্ভি গুন মন দিয়া ॥। ইহা ৰলি শ্লোক এক 
কহিলেন নিজ । মোর এক শ্লোক শুন-প্রীনিবাস ছ্বিজ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে ১১। ১৪। ১৯॥ 
'ন সাধয়তি মাং যোৌগো ন সাষ্থ্যং ধর্ম উদ্ধব !| 

সস 

চন্দ্রের শ্লোকাষ্টক” এইরূপে শ্রবণ করত মুরারির মন্তরে পাঁদপদ্ন স্থাপন করি- 
লেন এবং তাহার কপালে 4রামদাস” এই নাঁম লিখিয়া বলিলেন যে “তুমি 
"আমার অনুগ্রহে “রামদাস হও” ॥ ৪১ ॥ 

শ্রীমস্ভাগবতের ১১শ স্বন্ধে শ্রীকুল্ণ উদ্ধব মহাঁশয়কে ক যে, 
হে উদ্ধব !* আমার প্রতি বর্ধিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে 

* “রাঁধাঁনাথ” স্থলে “রঘুনাথ” পাঠাস্তর | 

| ২৪ ] 
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_ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে। ধা ভক্তিরে্মমৌর্জিতা ॥ ৪২ ॥- 

পট়িয়। কহিল শুন সব নিজ জন। তোমরা করিহ এই 
মত আচরণ ॥ আ্ীনিবাসপণ্ডিতের কথ। অন্ুসরি । করিহ 
আমাতে ভক্তি স্থখ পাঁবে বড়ি ॥ শ্ীরাঁমপপ্ডিত'শুন আমার 
বচন। তোমার জ্যেষ্টের সেবা! আমার অর্চন ॥ এতেক 
জানিয়া কর শ্বাসের সেবা । ইহা হইতে পাবে তুমি মোর 
পদপ্রভা ॥ এতেক কহিল প্রভু ভকতবসল। করুণ অরুণ 
আখি করে ছল ছল ॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চতুর । 
নিবেদন: কৈল ছুগ্ধ তূষ্জীয়ে ঠাকুর ॥ গুন্ধ চন্দন মালা স্ববা- 
পসিত ধূপ। নিবেদন করি দিল  নৈবেদ্য- সম্মুখ ॥. গ্রহণ 
করিল প্রভু আনন্দিত"মনে | " অবশেষ দিল প্রভু যত ভক্ত- 
জনে ॥ এই মত কৌতুকে সকল নিশা গেল। প্রভাতে 
উচিয়। প্রভূ ঘরেরে' চলিল ॥ সান দেবার্চন. সভে কৈল 

নিজঘরে। পুনরপি টোল! পাঁদান্বুজ 'দেখিবারে ॥ হাসিয়। 

কহিল প্রভু শুন অদভূত। -আইল! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অব- 
ধৃত *। তাহার মহিমা তত্ব কে কহিতে জানে। বড় পুণ্য 

পারে, কি যোগ কি সাঙ্খ-প্রতিপাদিত ধর্ম, কি গ্বাধ্যায ( বেদাধ্যয়ন*, কি ্ 

তপন্তা এবং কি দাঁন,,এই সকলের মধো এ্রকটাও আমাকে তেমন রূপে সাধন 

করিতে পারেনা ॥ ৪২ ॥. 

* এই মধ্যখণ্ডের প্রথম হইতে যে বিষয় বর্ণিত হইতেছে এবং এন্থলে, 

শুক্লান্বর, মুকন্দ, মুরারি প্রভৃতির সহিত মিলন অধ্যাত্মতত্ব হইতে ভক্তি- 
যোগের শ্রেষ্ঠতা, মুরারির “রামদাস” সংজ্ঞা, রামাষ্টক শ্রবণ, নিত্যানন্মমিলন 
ইত্যাদি বিষয় এবং গ্রস্থের অধিকাংশ বিষয়ই লোচনদাঁস কর্তৃক কর্ণপুরকৃত 
সংস্কত মহাকাব্য “চৈতন্যচরিঅমৃত” গ্রন্থের মূলীভূত মুরারিগুুক্কৃত চৈতন্ত- 



মধ্যখণ্ড। ১৮৭ 
খু 

ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে ॥ হের রামনারাঁয়ণ মুরীরি ' 
মুকুন্দ। সত্বরে জানহ কোঁথ। আছে নিদ্যানন্দ ॥ হেনরূপে 

মৃহাপ্রভূ আজ্ঞ। যবে কৈল। সত্বরে চলিয়! গ্রাম-দক্ষিণ 

চাঁহিল ॥ বিচার করিয়! লাগ ন! পাইল তার। পাঁদান্বুজ- 
সন্নিকটে আইল! আর বার ॥ কর যোড় করি কহে+ঠাকুরের 
আঁগে। ধিচার করিয়! প্রভু না পাইল লাগে ॥ . পুনরপি 
কছে প্রভু শুন সর্ববজন | বিচার করহ সভে আপন আশ্রম ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিল! সত্বর | একে একে নভে গেলা 

আপনার ঘর ॥ সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হুইয়া'। প্রভু- 
বিদ্যমানে সবে মিলিল! আসিয়া ॥ পথে যাইতে মুরারির 

নিয়ড়কে পহু। না দেখিলে অবধূত বলি হাতে লহ ॥ নন্দন- 
আচার্ধ্য ্রে.আঁছে: মহাশয়। আমিহ বাইব তথা কহিল 
নিশ্চয় ॥ এ বোঁল শুগিয়া সডে হরধিত হঞা৷। চলিলি। ঠাকুর- 
সঙ্গে জয় জয় দিয় ॥ পথে যাইতে ঘন ঘন হরি হরি বোল । 
গণ্ড পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর ॥ নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ 
ধার । চলিতে 'না,পাঁরে তবে সোঁণার কিশোরা ॥ ক্ষণে 
সিংহপরাক্রম পদ চারি যাঁয়। মত্ত করিবর যেন উলটি না 
চায় ॥ নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ। , ঘন ঘন হুহুস্কার 
আনন্দ উন্মাদ ॥ এই'মনে .আনন্দে সানন্দে চলি যাঁয়। 

চরিতের তৃতীয়প্রক্রমাদি হইত সংগৃহীত । বিশেষতঃ &ঁ গুলি উক্ত কাব্যের 
ষষ্ঠ সর্গ হইতেই উদ্ধৃত। পাঠকের ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন। আদর্শ 
পুস্তকে অষ্টকের আভাস ওপ্প্রথম শ্নোকটী ছিল, আমিও ভক্তিরত্র।কর ধৃত 
মুরারিকৃত চৈতন্যচরিতোক্ত সম্পূর্ণ অষ্টক ও তাহার শেষ শ্লোকটী নিবেশিত 
করিলাম । 
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করে হুঙ্কার গঞ্জন। প্রেম-পরিপুর্ণ দেখে অনন্ত ভূবন | 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উল্লাসে । গৌরচন্দ্র মুখ হেরি 
অট্ট অট্ট হাসে ॥ পদতালে ধরণী যে স্থির নাহি হয়।' 
ভূমিকম্প হেন সভে মানিল নিশ্চয় ॥ নাচে গৌরচন্দ্র প্র 
সভার ঠাকুর । ক্ষণে ক্ষণে বাঁটে প্রেম হিল্লোল প্রচুর ॥ 

দেখিয়। ত শচীদেবী আনন্দিত চিত'। নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ 
দেখি পরতীত ॥ বধুম্নঙ্গে গৃহে করে পরম. মঙ্গল। হুলাঁ- 
হুলি জয়ধ্বনি করে স্মঙ্গল॥ আই নিত্যানন্দ দেখি বিশ্ব- 
রূপ ঠান। এক দিঠে চাহে গবী হরিষ পরাণ ॥ গৌরচন্দরে 
কহে কথা শুন বাপ মোর। বিশ্বরূপ সেই পুভ্র সহোদর 
তোর ॥ 'নিত্যানন্দ নাম ধরি আইল নবদ্বীপে। মোর 
বাপ বিশ্বস্তর রাখহ সমীপে ॥ কৃহিতেই হইল*দেবী আনন্দ- 
পাথারে-। ডুবি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিধারে। 
আইস বাঁপ বিশ্বরূপ চুদি মুখ তোর। হরিষে না জানি 
চিত কি করিছে মোর ॥ কহে গৌরচন্দ্র মা গো নহ উত্ত- 
রোল। রাখহ গোপতে কথা শুন মোর বোল ॥ ,নিত্যানন্দ 
মহাপ্রভৃ আইর চরণে। দণ্ডবৎ পরণাম করয়ে যতনে ॥ চর- 
ণের ধুলি লয় ছু হাতে করিয়া । আইর মন্তোষে নাচে হরিষ 
হইয়া ॥ কতক্ষণে স্থির হইলেন ভে মেদি। নিত্যানন্দ মহা- 
গ্রভু মহাকুতৃহলী ॥ নিত্যানন্দ, দেখি শচীর -ভুড়ায় নয়ান || 
পিরিতি পাগল হঞা হেররে বয়ান ॥ প্র বোলে নিজপুক্র 

বলিয়! জানিবে। আমার অধিক করি ইহার পাঁলিবে॥ পুক্র- 
ভাঁবে শচী নিত্যানিন্দ-মুখ চাহে। মোর পুত্র তুমি হৈলা শচী- 
দেবী কহে॥ মৌর বিশ্বন্তরে কৃপা করিবে আঁপনে। আজি 
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হৈতে তোর! ছুই আমার নন্দনে ॥ বলিতে বলিতে শচীর 
অশ্রু নেত্রে ঝরে । পুক্রভীবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥ 
নিত্যানন্দ মাঁতৃভাঁবে শচীর চরণে । দগুবৎ করি বলে 
মধুরবচনে ॥ মাত যে কহিলে তুমি সব সত্য হয়। তব 
শুক্র হই আমি জানিবে নিশ্চয় ॥ পুক্র-অপরাধ কিছু ন। 
লইবে মাতা, তব *পুভ্র বটি যুখ্রি জাঁনিবে সর্ব] ॥ 
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঁঞা শচীরাঁণী । নয়নে গলয়ে নীর 
গদগদ বাণী ॥ (এই মতে, শ্নেহরসে সভে. গরগর। ছুই 
পুজ দেখি শচীর" জুড়ীয়-অস্তর ॥ আর দিন প্রীবাসপণ্ডিত 
ভিক্ষা দিল। তাহার. আশ্রমে অবধৃত- ভিক্ষা কৈল॥ 
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞ্ডি। ভিক্ষা করি সেই 
দিন বঞ্চিলা তথাই ॥ ..সেই ক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। 
শ্রীবাস-আশ্রমে গেল! প্রসন্ন বয়ান ॥ দেবাঁলয় প্রবেশিয়। 
বৈসে দিব্যাসনে। কহিল 'আমারে এই দেখহ নয়নে ॥ 
সাদরে নিরিখে বিশ্বস্তর-কলেবর॥ তত্ব নাজানিল কিছু 
বিশেষ তাহার ॥ কি কাজ কহিল প্রভু ইঙ্গিত আকার ॥ 
তবে ;পুনরপি মহাপ্রভু .বিশ্বস্তর। নিজজন ' দেখি কিছু 
কহিল উত্তর ॥ সব. জন হও এই মন্দির বাহিরে । বিশ্বময় 
হইল সব বৈষ্ণব্ুঅস্তরে ॥ .মন্দির বাহির হৈল" আজ্ঞ! 
পালিবারে। ইঙ্গিতে কহিল কাঁধ্য কে জানিবে তারে ॥ 

ষড়ভুজ শরীর প্রতু দেখাইল আগে। পরে চতুর্'জরূপ 
.দ্বিভুজ হেল তবে ॥ দেখিয়া ছন রূপ অতি অদভূত। 
পূর্বব সঙউরিল নিত্যানন্দ অবধূত ॥ দেখিল আমার প্রত 
প্রকাশ হইল1। এক অঙ্গে তিন অবতাঁর দেখাইল ॥ রাম, 
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কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া! দিব্যতন্ু । পশ্চাঁ দেখিল নব- 
কৈশোর রাধাকাণু॥ হরিষে নাচয়্ে নিতাই আনন্দ অপার । 
দিকৃ বিদিক্ নাহি প্রেমের পাঁখাঁর ॥ হেন অদভূত কথা শুন 
সর্বজন |. গোরা-গুণগাঁথা স্থখে কহিল লোচন ॥ 

হরিরাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেম গৌর । নিত্যানন্দ- 
স্বখোঁৎসবে নাচয়ে একত সব ভোর 1 

পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদ্িত। শুনহ ভকত সব 
হই একচিত.॥ ষড়ভুজ দেখয়ে নিত্যানন্দ স্থবিলাসী | বাড়ে 
নিত্যানন্দ-স্বখঅমিয়ার রাশি ॥ উদ্ধ ছুই 'হত্তে দেখে ধনু 
আর শর |. মধ্য ছুই হস্ত বৃক্ষে মুরলী;অধর ॥ . অধ হস্তদ্বয়ে 
শোঁভে কমণুলু দণ্ড। মালসাটু মারে দেখি পরম প্রচণ্ড ॥ 
রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর | .কিশোর-শেখর রসময় 
কলেবর ॥ কহে নিত্যানন্দ প্রভূ সরোষ অন্তর । লীলাবেশ 
হইয়া গৌর-রসে গুরগর ॥ ইহা বলি গভীর গরজে ঘন 
ঘন। মত্ত বলদেব যেন অঙ্গের গঠন ॥ সেরূপ দেখিতে 
কামদেব মুরছিতে । তুলনা দিবাঁরে কিবা আছে পৃথিবীতে ॥ 
জিনিঞা: রাতুল পদ্ম চরণযুগন । ভকত-ভ্রমর লোভে মহা- 
কুতুহল॥ কনকনুপুর সে শোভিত ,শোভা করে। দশ 
চন্দ্র বিরাঁজিত অঙ্গুলী-উপরে ॥ উলট কেদ্লী-উরু স্থন্দর 
নিতন্ব। নীলধটী পরিপাটা রভস তরঙ্গ ॥ ভ্রিবলি-বলিত 
চারু শাভি স্থগভীর | রসিকা নাগরী-চিত্ দেখিয়! অধীর ॥ 
পরিসর উচ্চ বক্ষে মুক্তার দাম। গজমোতি হার হেরি. 

' মুরুছয়ে কাম ॥ কন্বুকণ্ঠ গণ্স্থল কনকদর্পণ। লাজ; ধৈর্য্য 
ছাড়ি হেরি কুলপালীগণ ॥ কর্ণে সুকুণডল যেন সূর্য্ের মণ্ডল। 
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পদ্মিনীর গণ হেরি প্রফুল্লিত জল ॥ শির'পরি পীগুড়ী 
বাদ্ধিঞ্া লটপটি। মধুমদে ফিরে রাঙ্গা উতপল দিঠি ॥ 
আীদীম স্থদশম দাঁম বহ্দাম ভায়।। বাঁরুণী বাঁরুণী ডাকে 

মহাক্চত হইয়। ॥ চন্দনে, চর্চিত চারু -ললাটে”তিলক। 

ভুরুচ্যুগ দৌঁখি কাম ধন্থুকৈ লিলেক ॥ কোটি চন্দ্র নিছনিয়ে 
সে চক্দ্রবদন। প্রেম-ধারা , নয়নে সে স্ধা বরিষণ॥ 

লৌহদণ্ড শ্ীহস্ত সে পাষণ্ড দলিতে । - শ্রীহল মুষল যেন 
শত্রুকে নাশিতে & . কোন ক্ষপ্চে ধবলী শামলী বল্গি ভাঁকফে |. 
কানাই রে মধু দেহ কহয়ে নিকটে ॥ হরি হরি বলেক্ষণে 
মেঘের শবুদে । ভায়া ভায়া বলে: ক্ষণে পরম উন্ম(দে ॥ ক্ষণে 

তক্তিরসন্গুখে লীল্লা-অনুসাঁরে | 'পরুর দোছে মেলি পর- 

শাম করে ॥ পড়িলেন প্রভূপদে নিত্যানন্দ রায়। গৌরচন্ত্র! 
প্রেমামন্দ দেহত আমায় ॥ 'নিত্যানন্দপদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ 
রায় । দৌহার চক্সণ হে ধরিবারে চায় ॥. গদ. গদ ব্বরে 

বলে ভাষারে বলাই. আমারে ছাড়িয়া ভাঁই,ছিলে কোন 
ঠাঞ্রি ॥ এই বেশে কোন.দেশে.কতের ভ্রমিলে ৷. পাঁচনী 
গুঞ্জার মাল! কোথা ঘ। রাখিলে ॥. কিবা! ছিলাম কিবা! 
হৈলাম কি-করিল ধ্ত1। কোথ! নন্দ পিতা, কোথা ঘশো+ 
মতা মাত1 ॥. কালিন্দী যমুনা-তীরে চরাইথ। গাই। তাহা 
কিছু মনে পড়ে দাদী রে বলাই ॥ হেন মুতে ছুই প্রভুর হইল 
মিলম । আনন্দে কহয়ে গুণ এ দাঁস লোচন ॥' 

আর অপব্ধপ কথা! কহিব এখন । ন! দেখিব না শুনিল 

হেন আচরণ ॥ সকল লোকের নাথ ক্ষিতি অবতাঁর। ভাগ্য 
করি ন। মানহ কেনে আপনার ॥ চাঁতুরী না ঘুচে ছার 

*. [২৫] 
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পাঁষ্ডি-হিয়ায়। চা অন্তর তার এ বিফুমায়ায ॥ নির্মল 
হইয়া যবে শুন গৌরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে 
কারণ ॥ এক দিন রাত্রি'যায় তৃতীয় প্রহর! আচন্বিতে 

রোদন করয়ে বিশ্বস্তর॥ .বিশ্মিত হইয়া শচী পুছেন পুজেরে | 
'কি কারণে কান্দ বাপ কহ্না! আমারে ॥ তোমীর কান্না : 

শুনি, পোড়য়ে অন্তর |. ধরি্তে না পারে! হিয়া! বুকে বাঁজে 

তির ॥ শুনিয়! মায়ের কথা নিশবদে রহে। শয্যায় বসিয়া 

: যে দেখিল সপ্র কহে ॥ নবীন নীরদকাস্তি দেখিল পুরুষে 
ময়ুরপাখার চূড়া দেখিল সম্মুখে ॥ * ক্্কণ কেয়ুর হার চরণে 
নুপুর'। ললাটে চন্দনটাদ কির্ণ'প্রচুর॥ পীত বস্ত্র পরিধান 
বংশী বামকরে | দেক্ষিু বালক এক হরিষু অন্তরে ॥ রোদন 

করয়ে আঁখি গলে. অশ্রত্ধার 1 না কহিও ঢকহো যেন ন! 

শুনয়ে আর-॥ এঁছন বচন শুনি শচী*হরধিতা। . বিশ্বস্তর বিশ্বস্তর 

মুখোদিত আনন্দিত ' কথা ॥ .. বিশ্বস্তত্ত পুলকপুরিত সব 

দেহে. ঝবমল-করে অঙ্গ ছট! সব গেছে ॥ হেন কালে অব- 
ধৃত.নিত্যাঁনন্দ রায় আচম্িতে. প্রভু পাশ মিলিল! তথায় ॥ 
আসিয়া দেখিল্ প্রভুর স্থন্দর শুরীর 1: তেজৌময় মহাবাহু এ 

“ নাতি গম্ভীর ॥ দক্ষিণকরেতে গদা বাঞ্করে বেণু। করতলে 

পদ্ম বামকরতলে ধনু ॥ তগুকাঁঞ্চন-কাস্তি হুদয়ে কৌস্তভ | 
মকরকুগুল ছুই শ্ঠেভে গ্বগুযুগ ॥ মরকত্ছ্যুতি হার শোভয়ে 
গলায় । অদ্ভূত বেশ দেখি অবধৃত রায় ॥ চতুভূ্জ” দেহ 
তনু মুরলী কানাই ।' সেই মত রূপ সব চরিত্র নিমাই ॥ 

ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ আকীর। লোঁক-অনুগ্রহ রূপ 
চরিত্র তাহ।র॥ এরূপ দেখিলাঁসিয়া অবধূত রায়। নিজ 
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জনে আলিঙ্গন দিয়া নাঁচে গাঁয়॥ আবেশে নাচয়ে সেই: 
বিরস হ্ইয়! | “প্রেম-মহাজলনিধি প্রবেশ করিয়া ॥ প্রীনিবাস 
নারায়ণ শ্রীরাম মুরারি। ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ, জনা 
চারি ॥ অদ্বৈত-আঁচীর্য্য বাঁড়ি যাব অবধূত। ইহাঁরে জনিহ 
এই বড় অদভূত ॥ এই' মতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। 
শুনি সবজন-হিয়া আনন্দিত হল ॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে 
চলিল। সত্বরেখ. আনন্দহৃদয়ে গেল৷ আঁচার্ধ্যের ঘরে ॥ পর- 

ণাম করি কথা কহিল মকল.।. গুনিয়া আচার্য্য" সুখে নাচয়ে 

বিহবলণ। দেৌহে দেৌহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে । আচার্য্য 
নাচয়ে স্থখে নাচে নিত্যাননে ॥» ত্মানন্দসমুড্ডে স্থখে ডুবিলা 
নির্ভরে | এঘন ঘন হুকুষ্কার, 'উঠয়ে হিল্লোলে: ॥ (হে গুপ্ত... 

কা কহে শৌরাঙ্গচরিত। স্তনিতে কহিতে. দ্োহে উনমত- 
চিত ॥ এই মত আনন্দে আছিলা দিন দুই । আনন্দে বৈষুব 
সব গোরাগুণ গাই ॥ অদ্বৈতচরণে : পুন নিবেদন করি। 
চলিলা সত্বরে দেখিরাঁরে .গৌরহরি ॥ প্রভুর সম্মুখে, আসি 
পরণাম করি। কর-ষোঁড় করি সব কহিল,স্ুরারি ॥ আচা- 

ধ্্যের ঘরে যত ভৈগেল- রহস্য ।. নি আনন্দিত ..প্রভু উপ- 
জিল হান্ত ॥ তার পর দিনে পুন আপ্রনে আচার্য্য । পাঁদা- 

স্বজ দেখিতে আইলা! দ্বিজবর্ধ্য ॥ শ্রীনিবাষ, পণ্ডিতের ঘরে 
মহাপ্রভূ। দেবতার ঘর মধ্যে*বসি হাঁসে-লহু ॥ দিব্যা- 

সনে পু বসিয়াছে মহান্থশে | 'খলমল করে ঘর অঙ্গের 
ছটাকে॥ তপগ্তকাঞ্চন যেন শ্ীঅঙ্গের.ছবি | প্রেমায় অরুণ যেন 
প্রভাতের রবি ॥ দিব্য অলঙ্কার মাল৷ স্থগন্ধি চন্দন | পূর্নিমা 
চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন ॥ গদাঁধর নরহরি দুই দ্রিকে'রহে। 
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শ্রীরঘুনন্দন প্রভূর মুখ পানে চাছে ॥ চৌদিকে বেট়িয়া ভক্ত- 

গণ তার প্াশে। নক্ষত্র বেটিল য়েন দ্বিজরাঁজ হাসে ॥ 
নিত্যানন্দ বসিয়। সম্মুখে প্রেমানন্দে । বদন হেরিয়। ঘন ঘন 
হাসে কান্দে ॥ হেনই সময় ' দেখি আচার্য দ্বিজটাঁদ। ঘন 
ন হুহুস্কার ছাড়ে সিংহনাঁদ ॥ পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ 

মন্তক। ব্রহ্মা্ডে না ধরে তাঁর আনন্দকৌতুক ॥ নিবেদন 
কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন। পাদ্রান্থুজে দ্রিল নানা বসন 
ভূষণ ॥. 'তুলসী মঞ্জরী দিয়া, থুজিল চরণ । স্থগন্ধি'মালতীর 

মাল। স্থগন্ধি চন্দন ॥ দণ্; পরদীম করে ভূমিতে পড়িয়া । 

আপনে সে মহাপ্রভু তুলিক্কা 'ধরিয় ॥ * পুজা পরিগ্রহ করি 

গৌর. ভগবান্! অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দযূন ॥ সেই 
মাল! বস্ত্র অলঙ্কার শোতে ঘঙ্গে। হরি হরি বলি নগ্চ 
তা সভার সঙ্গে ॥ অদবৈত-আঁচার্ধ্য. আর “নিত্যানন্দ রায়। 
শ্রীনিবাস মুরারি যুকুন্দ গুণ গাঁয় ॥ . সকল বৈষ্ণব মেলি 
আনন্দ উল্লাসে । আপন! পাঁশরে সভে রসের আবেশে ॥ 
সভে সভ। 'পরশংসে বলে: ধন্য ধন্য |. 'তুচ্ছ করি মানে সুখ 

কৈবল্য নির্বাণ ॥ দিবা নিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ-স্ুখে | 
নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তর কৌতুকে.॥ সূর্য্যোদয়ে নৃত্যা- 
রম্ত হয়েত রজনী । সন্ধ্যায়ে নাচয়ে' সে অবধি দ্দিনমণি ॥ হেন. 
মতে রাত্রি দিবা প্রেমানন্দে'ভোরা। নৃত্য অবসাঁনে সবে 

আজ্ঞা দ্রিল গোর ॥ ্নাঁন পদবা্চন সভে কর নিজঘরে । 

পুনরপি আইস. সভে. ভোজন-উত্তরে ॥ সেই মত সবজন 
ক্রিয়া সমাধিয়া.। পাদান্থুজ-সম্নিকটে মিলিল! আসিয়। ॥ 

.হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস। কৃষ্ণনামে নিরস্তর অন্তর 



মধ্যখণগ্ড। ১৪৯৭ 

উল্লাস ॥ কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-মধুমতময়-ক্্দ । রসের আবেশে 
হয় তরুণিম সিংহ ॥ আচম্িতে নবদ্বীপে মিলিল! আসিয়া । 
আইস আইস বলি প্রভূ সম্ভাসে হ্রাসিয় ॥ নির্ভর প্রেমায় 
কৈল গাঢ় আলিঙ্গন। আদেশিক্ষ মহাপ্রভু বসিতে আমন ॥ 

স্ুচতুর হরিদাস পরণাম করে। - আপনে ঠাকুর তার কর 
ধরি তুলে ॥ সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার । অঙ্গের 
প্রসাদি মাল! দিল আপনার ॥ ভোজন করিতে আঙ্গ! 
দিলেন ঠাঁকুর। ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ এই 
মনে হরিনাম গুণসঙ্থীর্তন | বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত 

মন ॥ ..হরিদাঁঘ অদ্বৈত-আচার্ধ্য নিত্যানন্দ।, শ্রীনিবাস 
আদি যত নিজভক্ত সঙ্গ ॥ . প্রেম্যানন্দে. কৌতুকে গোঙায় 
দিন রাতি। আচাধ্ধযে বিদায় দ্রিল! ঘর যাহ আজি ॥ আজ্ঞা 
পাই অদ্বৈত-আচার্ধ্য ঘর গেল! ।- যে দ্েখিল যে শুনিল 
সেই স্থখে ভোঁল1॥. তবে সৈই নিত্যানন্দ অবধৃতরায়। 
প্রভু বিদ্যমানে তারে করিলা বিদায় ॥ তার সঙ্গে অনুত্রজি 

চলিল! ঠাকুর । 'প্রেমে.পালটিতে নারে গেল! বহু দুর ॥ 
ছাঁড়িয়। যাইতে নারে আবধৃত রায়। অনেক যতনে তেহেঁ। 
করিল! বিদ্বায় ॥ "বিদায় সময়ে প্রভূ কহে ওক বাণী | এ 

_ সভারে, দেহত কৌপ্পীন এক খানি ॥ প্রভুর বচনে সে ঠাকুর 
অবধূত। সভাঁকারে দিলেন কৌপীন .অদভূত ॥ আপনে 
কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া। নিজ ভক্তজনে দিল সভারে 
কাটিয়। ॥ কৌপীন প্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে ।' আনন্দ 
করিয়। সভে বান্ধিল মন্তকে ॥ নিত্যানন্দ পাঁদাম্থুজে করিয়! 
বিদায়। প্রভুর সঙ্গতি তার! নিজঘবে যায় ॥ ঘরেরে আইলা! 
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সভে দুঃখিত হৃদয় । ভ্বাম্প ছল ছল আঁখি বসিলা আলয় ॥ 
কথোঁক্ষণে সভে আন দেবাঞ্চন করি । সন্ধ্যাকালে আইল। 

_ দেখিবারে গৌরহরি ॥ - নিত্যানন্দ গেল! আঁচাধ্যগোমাক্রির 
স্থান। হরিষে গৌরাঙ্গ কণ্রা কহে রাত্রি দিন ॥ তাঁর পর 
দিনে এক কথা .শুন সভে। শ্রীকৃষ্চচরণে প্রেফভক্তি পাবে 
যবে॥ লোক বেদ-অবিদিত অপরূপ কথা । অম্বতের সার 
এই গোঁরা-গুণর্গাথ! ॥ দেখি নিজ জনে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া । 
আপনার গুধ শুনি বোলয়ে নাচিয়। ॥ চতুর্দিকে সব জন লেখে 
নাচে গ্ৰায়। আনন্দে বিভোদ মাঝে নাচে গেরারায় ॥ আচ- 

ন্থিতে শ্রীনিবাস-কর ধর্র করে।" কতি গেলা নাহি* জানি 
প্রভু বিশ্বস্তরে ॥ চতুর্দিকে সব জন নাচিতে গাইতে । মধ্যে 
মহাপ্রভু নাই, না পাই দেখিতে ॥ সব জনে উপজিল অন্তরে 
তরাস। .কীন্দয়ে সকল .লোক গণয়ে হুতাশ্ ॥ ভূমিতে 
লোটাঞ। কান্দে স্থির.নাহি বাঁন্ধে। নদ্ীয়ার লোক সব গুণ 
ঝুরি কাদ্ধে॥ ধাওয়া! ধাই সব লোকু চাহে ঘরে ঘরে । আখি 

_ মেলিবারে নারে নয়নের জলে ॥ বিষ খাই সব জন মরিব 
আমর! । কি লীগিয়া কতি. গেল! মোর শ্রাণ গোরা ॥ এতেক 

_বিলাঁপ করি সব নিজ জন। "শুনিয়া ধাইল শচী হুঞা অচে- 

০০০ 

তন ॥ বসন সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে চুলি। বুকে কর হানি 
ধাঁ উন্মত্ত পাগলী ॥ বাপু বাপু করি ডাকে আরে বিশ্বস্তর। 

. ঘরেরে আইস বেল! হইল ছু প্রহর'॥ কুলের প্রদ্দীপ মোর 
নদীয়ার চাদ। নয়নের তারা মোর কেবা কৈল আন্ক-॥ 
। সব জন" আরতি দেখিয়া বিপরীত। ভকত বসল প্রভু 

আইল! আচম্িত ॥- ঘোর অন্ধকাঁরে যেন সূর্যের উদয়। 
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প্রকাঁশ করিল: প্রভূ বৈষ্ঞব- হৃদয়*॥। চরণে পড়িয়া কেহ 
কান্দে আর্তনাঁদে | শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ কান্দে উনমাদে ॥ 
কেহ বলে মহাপ্রভু তব পদ বিনে। অন্ধকার দশ দিকৃনা 
দেখি নয়নে ॥. উন্মভভ পাগলী .শচী-ধুভ্র কোলে করে। 
লক্ষ লক্ষ/চুন্ব দেই বদূনকমলে ॥ .আন্ধলের লড়ি মোর 

নয়নের তার।। এ.দেহের আতা তোম| বহি নাহি মোরা ॥ 
শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার।  গোরাচান্দ উদ্দরে 

ঘুচিল-অন্ধকাঁর ॥. মুরারি মকুন্দদতত আর হরিদাস্ম। বিনয় 

করিয়া হে শুন শ্রীনিবাস ॥ তোমা বহি নাহিক.. প্রভুর 
প্রিয় দাস ॥ তোঁমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ ॥ পার সব. 
তোমারে কি কহিষারে“জান্ি।, তপন বলিয়া দয়া করিবে 
আপুনি ॥. ইহ! বলি সভে মেলি হরিগুণ গায় | পিরিতি 

পাঁগল হুঞ1 নাচে গোরারায় ॥. হন অদভ্ভুত কথা গুন. 

সব জন। নুবদীপে প্রচার. 'পিরিতি-র্তুন ॥ ভ্রিজগতে 

দুল্রভ প্রভুর প্রেমভক্তি 1” হেন জন কেবা আছে লভিবারে 
শক্তি ॥ 'লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন। . প্রেম ভকতি 

' কেহ না জানে মরম ॥ , হেন প্রেমভক্তি প্র করে পর- 

কাশ। আনন্দহৃদয়ে কহে এ লৌচনদাস ॥ 

ধান্শী রাগ ॥ 

হেনরূপে ন্বদ্বীপে বিহরে ঠাকুর। আপনা পাঁশরি 

প্রেম প্রকাশে গুচুর ॥ স্বতন্ত্র হহয়! হয়ে ভরত অধীন। 

সভারে বাঁচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন ॥ আঁচম্িতে এক দিন 

,ধন্য রম। বেলে । নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্রনকাঁলে 

সভার অঙ্গের বন্ত্র নিল ত কাড়িয়া। আনন্দে হাসয়ে. সভে 
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বিনগ্ন করিয়া ॥ সব জন্র লঙ্জাঁয় অবশ ভেল তনু । করে 

আচ্ছাঁদয়ে অঙ্গ চাটু কহে পুন ॥ কন্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ভ্রিজ- 
গত্রায় । 'এমত করিতে প্রভূ তোরে না জুয়ায় ॥ এ বোল 

শুনিয়! প্রভূ অধিক ভল্লাস। ক্ষণেক অন্তরে দিল সব জন- 

বাস ॥ , মনে বিহরে 'রসিকশিরোমণি ৫ সব জন-রস- 

দাতা সব রস জানি ॥ হস্ত্র দিয়া তুউ কৈল সব নিজজন । 
আপনি নাচয়ে স্থখে. নাচে ভূত্যগণ ॥ লীলাগতি চলে 

প্রভূ লোকে অলক্ষিত। "তার নিজ জন জানে তাহার 

ইঙ্গিত-॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। *ইন্দিত বুঝিয়। 
গায় বাট়ে প্রেমানন্দ ॥ .আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায় । 

হেনকালে আইলা পুন জবধৃতরায় ॥ ,অবধৃত আইলা বলি 
পড়ে জয় জয়। আনন্দে সকল লোক স্বমধুর গশয় ॥* মত 

করিবর যেন গমন মন্থর । হরি রি ধ্বনি শুনি অবশ অন্তর ॥ 

পথ আগারিয়! চলে অঙ্গ হেলাইয়া। . পদ ছুই গিয়া রহে 
চৌদিকে. চাহিয়া ॥ পুলকিত 'সব অঙ্গ আপাদ মস্তক | 
কদন্বকেশর যিনি একটা পুলক ॥ বক্র“ গরীব] লুভিত নেহারে 
রাঙ্গা আখি। ক্ষণে উনমাদে ধায়,উচ্চৈঃ স্বরে ডাকি ॥ এই 
মত শত শত লোক পাছে ধায়। আনন্দে বিভোর গেল! 

যথা গোরারাঁয় ॥ নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে, গরগর ॥ দৌহার নয়নে ঝরে 

প্রেমানন্দ-নীর । , আনন্দে. বিভোর দেহে অথির-শরীর ॥ 
আনন্দে নাঁচয়ে যত সঙ্গে ডক্তগণ। কুষ্চ বলরাম সঙ্গে যেন 
শিশুগণ*॥ নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে। 'নিত্যানন্দ- 
পাদপ্রক্ষালন 'করিবারে ॥ নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শির"- 
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পরি । পাইবে পরম প্রেম! আনন্দ লহরি ॥ হেন মতে মহা 
প্রভূ আজ্ঞা যবে কৈল। শুনিয়! সভার হিয়া আনন্দ বাড়ি ॥ 
একে চাঁছে আরে পায় প্রভু আজ্জাবাণী ॥ মস্তকে ধরিল 

পাঁদপ্রক্ষালন পানী ॥ উঠিয়া আনন্দে সব জন করি কোলে । 
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥ পপ্রেমায় বিহ্বল সভে 

করয়ে ক্রন্দন। হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ ॥ প্রেম মহা 

মহোৎসব বাঁটিল অপার। অঙ্গ ঝল মল করে বাছেতে 

বিকার ॥ এছন দেখিয়! প্রভু গৌর ভগবান্। অন্তর সস্তোষে 
চাহে প্রসন্ন বয়ান ॥ সব জন স্তব করে বেটি চারি পাশে । 
হেন কালে আচম্বিতে আইলা হরিদাঁসে ॥ শুদ্ধ অস্কুর মালা 
কটিক গলায় । হেমমণি মুখর মঞ্ভরীর রাঙ্গা! পায় ॥ঞ্পুলকিত 
সব অঙ্গ সজল নয়ন। প্রেমে উল ,মল তনু হুস্কার গর্জন ॥ 

নির্ভর প্রেমায় নাঁচে প্রভুর সন্মুখে:। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার 
প্রেমানন্দ-স্তখে ॥ নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মুর্তিমান্ হঞ]। 

' দণ্ডব করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ চতুন্ম্খে স্তব করে বেদ 
উচ্চারিয়। |" শান্ত হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞ্া৷ ॥ 

শান্ত হঞ1 হরিদাস নাচে কাদে রা | ' দিক্ বিদিক্ নাহি 

প্রেমানন্দে ভাসে ॥ হেন কালে অদ্বৈত আঁচার্ধ্য আচন্থিত ! 
প্রভুর নিকটে আসি হৈলা উপনীত ॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল 
বন্দন তাহার । সব জন উঠিয়া! করিল নমস্কার ॥ পদ্য অর্ঘ্য, 
আচমনীয় গৃহব্যবহ্ারে | আদেশিল আপনে ভোজন করি- 
বারে ॥ সম্্রম পাইল তন্কব আচার্ধ্যগোসাঞ্চি। আজ্ঞা শিরে 
করি অন্ন ভূর্জিল তথাঁই॥-হেন মতে সব নিজজন-সঙ্গে প্রভু 
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহু লু ॥ নিজ জন সঙ্গে প্রভু 

| ২৬ | 
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নিজ কথা কহে। যেকারণে কৈল প্রত পৃথিবীবিজয়ে ॥ 
নিজ ভাব আন্বাদন অধন্্ম বিনাশ । ধর্ম্সংস্থাপন নামকীর্তন 
প্রকাশ ॥ দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘপ্রে ঘরে। ব্রজ-রস- 
ভাব দাঁস্ত বাৎসল্য শূঙ্গারে ॥ ভূপ্জাব অধিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেম- 
ধন। আপনি ভূঞ্জিব ভূঞ্জাইব ভ্রিভূবন ॥ স্রাস্থরগণে দিব 
এই প্রেমধন। চগাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন ॥ বৃন্দাবন-স্থখ 

আমি নদীয়া আনিয়া ।. দেশে দেশে ভূগ্জাইব তো! সভা 
বোলাঞা ॥ . অতি. অপরূপ কথ নদীয়াবিহার। একত্র যে 

সব কথা করিব প্রচার ॥ গদাঁধর নরহরি বৈসে ছুই পাশে । 
শ্ীর্ঘুনন্দুন পদ নিকটে বিলাসে ॥ অদ্বৈত আচার্ধ্য আর 
নিভানন্ট রায়। আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথ| গাঁয় ॥ মুরারি 

যুকুন্দদত্ত আর শ্ীনিববস। হরিদাস আদি যত প্রেমার 
আবাস ॥ শুক্লান্বর 'বক্রেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়। শ্রীধরপণ্ডিত 

আদি যত মহাশয় ॥ এক জন মহিম। ক্ুহিতে পাঁরে কেবা। 
আপনি অবনি অবতঢর গৌরদেষ! ॥ উপম! দ্রিবারে নাহি 
নদীয়াপ্রকাশ। আনন্দ হদয়ে কহে এ লোচনদাঁস ॥ 

দিশা ॥ প্রাণ গোরা্াদ মোর । মুষ্্ছা ॥ 
না হারে হারে আরে হয়। হরিরাম নারায়ণ শচীর 

ছুলাল হেম গোরা ॥ প্র ॥ 

_. কহিব অপূর্বব কথা শুন সর্বজন । শুনিলে সকল পাঁপ 
হয় বিমোচন ॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাঁসে। শিষ্য- 
গণ সঙ্গে আছে বিনোদ বিলাঁসে ॥ নিজ ভক্তগণ সব করি 
এক মেলি। নিজগুণ সঙ্কীর্ভনে প্রেমানন্দে ভুলি ॥ হাষিয়' 
কহিল প্রভু ভক্ত সভাঁকারে। এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে 
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ঘরে॥ নবদ্বীপে বাঁল বৃদ্ধ বৈসে যত জন । চগ্ডাঁল ছুর্গতি আর 
সঙজ্জন হুর্জন ॥ সভাঁরে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি। 

অনায়াসে সবলোক যাঁউ ভব তক্টি॥. শুনিয়া সকল ভক্ত 
কহিল প্রভৃরে। না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে ॥ 
এই নবদ্বীপে. এক আছয়ে ছুরত্ত। অতি ছুরাচার মহাঁপাঁপে 
নাহি অন্ত ॥ মহাঁপাপীঞ্রীক্ষণ সে আছে দুই ভাই। নব- 

দ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ॥ ব্রাক্গণী যবনী গুর্ব্র- 
ঈ্গনা নাহি এড়ে। স্তবরাপাঁন পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে ॥ 

দেব-গুরু ব্রাহ্মণের হিংঘ1 নিরন্তর । বাহির হৈলে বিন; 
নাঁহি যায় ঘর ॥ ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীবধ শত শত / লির্খিতে 
না পারি পাপ রুরিয়াছে কত॥ গঙ্গাকুলে বাস গঙ্গাক্সান' 
নাহি করে। দেবৃতা পূজয়ে নাহি "আজন্ম ভিতরে ॥ নিরন্তর 
স্বজন বান্ধবে করে দণ্ড। : কৃষ্ণগুণ সক্ীর্ভনে বড়ই পাষণ্ড ॥ 
সহস্র কয়েস্থ যদি শতজন্ম লেখে | উরস তাহার পাঁপ-অন্ত 

নাহি দেখে ॥ 
এক দিন আছে প্রভু ০ মেলে। কথার প্রদঙ্গে . 

তার কথা হেন কালে ॥ "কহিল সকল লোক প্রভু বিদ্য- 

মানে। শুনিয়া! রুষিল প্রভু গণে মনে মনে ॥ অরুণ . 
বদন ভেল রাঙ্গা দুই আঁখি। যে কছিলে তোমরা অন্তরে 

পাঁই সাক্ষী ॥ অজামিল নামে পাপী আছিল ত্রাঙ্গণ। 
মরিবাঁর কাঁলে নাম লৈল নারায়ণ ॥ পুক্রন্সেহে নারায়ণ 
নাম লৈল স্হে। বৈকু্ট পাইল ছ্বিজ পাঁঞ। দিব্য দেহ ॥ 
তাহার অধিক পাঁপী জগাই মাধাই। উহার নিস্তার হবে 
কেমন উপাঁয় ॥ তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাঁতর। মে 
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কিছু কহিয়ে সভে শুনহ উত্তর ॥ হরিনাম সঙ্কীর্তন কলি- 
যুগ ধন্ম। নামগুণ সন্কীর্তনে সাধিব সব কর্ম ।॥ আনহু 

যেখানে যে আছয়ে বন্ধুজন | মিলিয়া করিব আজি নীম- 
সন্কীর্তন ॥ গায়ন বাজন সে ম্বদঙ্গ করতাল। উচ্চত্বরে 

কর নাম-কীর্তন রসাল॥ নগরে বেড়া”ব আমি কীর্তন করিয়া । 

আইল সকল লোক এ বোল শুনিয়া ॥ অছৈত-আঁচার্ধ্য 
আর তার নিজজন। অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বয়ান | হরি- 
দাস প্রীনিবাস মিলি চারি ভাই । মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত 
গদ্যই॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্ধ্য আর শুর্লান্ঘর। সব জন মেলি 
আইলা ঠাক্ষুরের ঘর ॥ যেখানে আছিল ভক্তগণ. যত যত । 
প্রভুর আঁজ্ঞায় সভে ভৈগ্েল একত্র ॥ -একত্র হুইয়া সভে 
সন্কীর্তভন কুরি। বিজয় করিলা বিশ্বস্তর গৌরহরি 1 নদীয়া- 
নগরে ভেল প্রেমার হিল্লোল । গগনে উঠিল সেই হরি হরি 
বোল ॥ নিজঘরে.শুতিয়াছে জগাই মাঁধাই। নিজমদে মত্ত 

নিদ্রা যায় দুই ভাই ॥ সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যায়। 
নদীয়ার লোক সব. দেখিবারে ধায় ॥ করতাল ম্বদঙ্গাদি 
কীর্তনের রোঁলে । চতুদ্দিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোলে ॥ 
জাঁগিল সে ছুই ভাই কীর্তনের রোলে। মুখ তুলি চাঁহে 
ক্রোধে ধর ধর বলে ॥.রাঙ্গ! ছুনয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে। 
কি ন! ধ্বনি শুনি কর্ণে মাইল যেন জাঠে॥ হৃদয়ের শেল 
যেন একট। শবদ | জিতে আশ] থাকে যদি হউ নিঃশবদ ॥ 
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে । , সম্বরণ কর 

গোঁসাঞ্ ক্রোধ কর কাখে ॥ আজ্ঞা পাইলে যাব এখন 
নিষেধ করিব। . কাহার শকতি আর এ পথে আসিব ॥ 
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উগন্নাথহৃত দ্বিজ নিমাই পণ্ডিত । কীর্তন করয়ে সব ত্রাহ্ষাণ. 
বেগ্তিত ॥ নিষেধ করহ তারা যাউ অন্য পথে । নিঃশবদে 
রহু তারা সাধ থাঁকে জিতে ॥ «মিছা গোল করি বোলে 
নাহি চিনে মূল। মোর হাতে হারাইবে জাতি প্রাণ 
কুল॥ ইহ বলি পাঠাইল আপনার দূত। কহিল ঠাকুর 
আগে শুন শচীস্থৃত ॥ অধিক করয়ে হরিনাম সন্কীর্তন। 
বাহু তুলি হরি হরি বোলয়ে সঘন ॥ দ্বিগুণ করিয়! প্রেম 

বাঢ়ায় উল্লান। হরিহরি বোল ধ্বনি পরশে আকাশ ॥ 

পাপিষ্ঠ হৃদয় তাঁরা সহিবারে নারে । চলিলা সে.ছুই তাই 
বাহির ছুয়ারে ॥ ক্রোধে রাঙ্ঈ! আঁখি তার অরুণ বদন। 

পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন ॥ টলবল করি যায় 
ক্রোধে অচেতন। থাক থাক করি বোলে তর্জন গর্জন ॥ 

সন্মুখে দাড়াঞা তার! চারি পানে চায়। আপন। চিনিয়া 
যাও বড় ডাকে কয় ॥. আরে. যনে বামন! তোর জিতে লাগে 

শনি। ইহ! বলি ছুর্ববাক্য বচনে পাড়ে গালি॥ ক্রোধ 

দেখি নদীয়ার লৌক তরালিতণ চাঁরি প্চীনে চাছি সবে 

হৈলা ভীতাভীত ॥ “অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞ্রি আর নিত্যা- 
নন্দ। হরিদাস শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ॥ আপনে ঠাকুর 
সেই বিশ্বস্তর রায়। নিজগণ সঙ্গে করি হরিগুণ গায় ॥ 
হরিগুণ গায় স্থখে নাহি অবসাদ । জগাই মাধাই ক্রোধে 
করে পরমাদ ॥ ক্রোধে ছুই ভাই ধায় করে করি দণ্ড। 
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুন্ত একখণ্ড ॥ কলমীর কান। সে 
ফেলিয়! মারে ক্রোধে । নির্ভব্লে বাজিল নিত্যানন্দের 

.মন্তকে ॥ নির্ভরে বাজিল কানা রক্ত পড়ে ধারে। দেখি 
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. সর্ব নিজগণ হাহাকার করে ॥ ঠাঁকুর দেখিয়! মনে বড় 

পাইল ছুঃখ। ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ ॥ 
তোমরা (হারে ধিক দুক্লাচার নারহি। পাপ বপিযার 

নাম সঞ্চরে এ মহী ॥ সকল.করিলা মাত্র নাহি কর এক। 
এখনে করিলে নেই দেখ পরতেক ॥ ইহা বলি মহাপ্রভু 
নিত্যানন্দ কাছে । আপন বসন তার শিরে বাদ্ধিয়াছে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রীপাদের জানেন মহত্ত্ব । ভূমিতে পড়য়ে পাছে 

তাহার রকত ॥ পুখিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়। মস্তকে 
বাদ্দিল বস্ত্র গ্রভু এই ভয়॥ ক্রোধ করি স্থদর্শনে ডাকে 
গৌরহরি। দাগাইলা স্থদর্শন কর যোড় করি ॥ কি কারণে 
আজ্ঞা, মোরে করিল! ঈশ্বর। জয় জয় মহাপ্রভৃ শচীর 

কোর *% ॥ প্রভু বলে জগাই মাধাইরে সংহর | নিত্যানন্দ 
মারি ব্যথা দ্রিলেক অন্তর ॥ শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয়*হইয়!। 
জগাই মাধাইপানে চলিলা ধাঁইয়া॥ দেখিলেন জগাঁই মাঁধাই 

স্বদর্শন। কাঁপিতে লাঁগিল অঙ্গ তরা্নিত মন ॥ সুদর্শন 

দেখি নিত্যানন্তর প্রভূ হাসে। কি করিল ভগবান্ এঁর্ধ্য 
প্রকাশে ॥ করুণাতে উদ্ধার করিব*ভ্রিভুবন | : দীনহীন 
পতিত পামর ছুষ্ট জন ॥ .জগ্রাই মাধাই তারি দীনবন্ধু হব ] 

পতিতপারন-নামের গরিমা রাখিব ॥ ইহা! বলি নিত্যাঁনন্দ 
চরণে ধরিয়া । কহিলেন প্রভু-পদে বিনয় করিয়া ॥ এ ছুই, 
পতিত প্রভু মোরে কর দাঁন। পতিত পাবন.নাম থাকুক] 

ব্যাখ্যান। আর আর যুগে দৈত্য করিলে সংহার | সশরীরে 
এই ছুই করহ উদ্ধার ॥, শুনি নিত্যানন্দ-বাঁণী প্রভু দয়াময় | 

* অপর পুস্তকে সুদর্শনের আগমন বর্ণনাঁটি নাই । 
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ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণীতনয় ॥ তোর বশ মুঞ্ি ইউ 
সর্বশান্্েকিহে। যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥ 
একবার নিত্যানন্দ বলে-জন্ম ধরি | সে জন পবিত্র হৈল সে 

লোক আমারি ॥ ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ গণ লঞা । 
জগাই মাঁধাই বুহে বিস্মিত হইয়া ॥। মহাপ্রভুর দরশন 
কীর্তন শবদে। বিস্মিত হুইয়া চাহে রহে এক স্তব্ধে ॥ মনে 
মনে অনুমান করয়ে অন্তর । বিচার করয়ে মহাগ্রভূর 
উত্তর ॥ হেন পাপ কৈলু বাহা কৃডু নাহি করো । যাহ! নাহি 
করো তাহা! সন্াসিরে মীরো॥ ভাবিতে ভাঁবিতে তার অস্তর 
নির্মল । দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল॥ কাতর হইয়! 
দৌহে ধায় উদ্ধমুখে। চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥ 
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত । ঠাকুর ঠাকুর বলি 
ডাকে বিপরীত ॥ নিজ জন লুঞ গ্রদ্ভু বসিয়াছেঃ ঘরে | 

কে মোরে ডাঁকয়ে দেখ বাহির ছুয়ারে ॥ .এখনে আমার 
ঠাঞ্জি আনহ মুরারি। আজ্ঞা পাঞা দৌহারে আনিল! 
কোলে করি ॥ প্রভুকে দেখিয়৷ তারা অতি আর্ভনাঁদে।- 
চরণে পড়িয়া ভূমি ছুই ভাই কান্দে ॥* পতিতপাঁবন তুমি 
করুণার সিন্ধু । সর্তরলোক নাথ সবিশেষ দীনবন্ধু ॥ করুণা- 

সাঁগর প্রভূ সদয়হৃদয় | আর্তজন-আর্তি দেখি তখনি 

দ্রেয়॥ তুলিয়া পুছিল শুন জগাঁই মাধাই।* কি কারণে 
কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞ্চি ॥ নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর 
ছুই জন। চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥ এ বোল শুনিয়া 
বলে জগাই মাধাই |. তোমার কৃপায় মোরা আইন তব 
ঠাঞ্ডি॥ গোবধ স্ত্রীধ পাপ করিয়াছ ষফত.। লেখা জোখা 
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নাহি নরবধ কৈলু কত ॥ ধিক জাউ আমার নরদীয়ার ঠাকু- 
- রাল। গুরুহত্যা ব্রন্মহত্যায় এ দেহ আমারঞ্ী। ব্রাহ্মণী 

যবনী গুর্ববঙ্গনা নাহি এড়ি। চগালিনী আদি করি কাহু 

নাহিঙ্ছাড়ি ॥ হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে | দেব- 
কর্ম পিতৃ-কর্ নাহি বাসো মোকে ॥ তোর কাছে আমি 
ছার আর কিবা বলি। যত পাপ কৈলু তত শিরে নাহি 

চুলি ॥ অজামিল মহাপাপী বলে সর্বজন | আমার অধিক 
নহে কহিল বচন ॥ নিস্তার করিল তার নাম নারায়ণে। 

আম! নিস্তারিতে নারো৷ আসিয়া! আপনে ॥ আমার.নিস্তার 

নাহি মো জান আপন1|- আমারে কি গুণে তুমি করিবে 
করুণা ॥ এতেক করুণাবাণী শুনিয়া ঠাকুর । অকৈতব শুনি 
দয়! বাট়িল এচুর ॥ আর্তজ্জনার আর্তি দেখি ঠাকুরের আর্তি 
করুণাবিগ্রহ আরে দয়ময়মূত্তি ॥ করুণাসাগর করে 

করুণ! প্রকাশ । করে ধরি লঞ1 গেলা জাহুবীর বাস॥ 

ধাঁইল নদীয়ার লোক 'দেখিতে কৌতুক । প্রেম প্রকাশয়ে 
' প্রভূ অতি অপরূপ ॥ ত্রান্গণ সজ্জন সব.দাণ্ডাইয়া চাঁহে। 
সভ] বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কছে ॥ তোর পাপ পরিগ্রহ 

করিব ত আমি ।* আপনে আঁপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥ ইহা! 
বলি হাত পাতে তুলসীর তরে। তুলসী না দেই তার! 
ছুই ভাই ভরে ॥ দয়! করি পুন কহে গৌর ভগবান্। জগাই 
মাধাই তোর! পাঁপ দেরে দাঁন & ॥ জগাই মাঁধাই বলে শুন 

* ধন্ পর্তিতপাবন অবতার ! যিনি গঙ্গাজল তুলদী হাতে করিয়া শপথ 
পূর্বক জগাই মাধাইর স্যার মহাপাপীর পাপরাশিকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া- | 

ছেন, হ্বায়! তাহার নাম উচ্চারণ করিতে একদিনও হৃদয় দ্রবীভূত হইল 

না! ধিক আমার জীবনে । " 
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প্রভূ তুমি । আমার যতেক পাপ লিখিতে ন। জানি ॥ আমি! 

মহাধমাঁধম পাঁপময় পাপ । তোরে পাপ দিতে হিয়। ভবে 

মোর কাঁপ ॥ এবোল শুনিয়া আখি করে ছল ছল । মেঘের 

গম্ভীর নাঁদে বলে হরি বোল ॥ পুনরপি পাপ দান চাহে 

কর পাতে । জগাঁই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে ॥ চতু- 

দ্দিকে ভেল ধ্বনি হরি হরি বোল । জগাই মাপাই বপি প্র 
দেই কোল ॥ নিস্তারিল ছুই ভাই জগাঁই মাধাই। এ হেন 
পাতকী প্রভূ পরশিতে পাই ?॥ প্রেমে গদ গদ স্বর আধ 
আধ বোলে । বঙ্গন ভিজিয়! গেল নয়নের জলে ॥ পুলকে " 

ভরিল অর্গ কম্প কলেবরে। চরণে পড়িয়া! ভূমে কহয়ে 

কাঁতরে ॥ এহেন ঠাকুর আর আছেএকোন জন। দয়ার 
সাগর মহা-পতিতপাঁবন ॥ জগাই মাধাই হেন পাতকী 
নিস্তারে ৷ ভ্রীঅঙ্গ-পরশে তাঁরা নাচে প্রেমভরে ॥ জগা'ই 
মাধাই পাপ পরিগ্রহ করি। গ্লাঁপনে নাঁচয়ে প্রভু: বিশ্বস্ত 
হরি ॥ এহেন করুণানিধি_কে কাছে. .ঠাঁকুর। দোঁষ না 
দেখয়ে স্পেহ করে এতদুর"॥ জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে 
উল্লাসে | এ বড় ভরসা. বাঁন্ধে এ লোঁচনদাস ॥ 

ধান্শী রাগ ॥ 

প্রভূ রে দ্বিজাদ। জগত্উদ্ধার লাগি পাতে নান! 
ফাঁদ ॥ আরে হয়॥ 

গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি জয় জয়। শুনিলে টিনা গুণ 
প্রেম লভ্য হয় ॥ আর দিনে আর অপরূপ কথা শুন | নব- 

দ্বীপে প্রকাশ পরম মহাঁধন ॥ নিজ থৃহে বান্ধব সহিতে 
আছে পছু। প্রকাশয়ে বদনকমলে কথ! লু ॥ অমিয়! মধুর 

| ২৭ 
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ধারা বহে অনিবার। সিনাইল ভকত বেকত মাঁতোয়াল ॥ 
এই মনে আছে পন্থু আনন্দ কৌতুকে। আচম্বিতে আই 
তথা এক ভিক্ষুকে ॥ বনমালী নাম তার পুভ্র এক সঙ্গে 
বিপ্রকুলে জন্ম বৈসে পূর্ববদেশ বঙ্গে ॥ দেখিল ত বি 
ভকতবেষ্িত। : পুত্র সহিতে বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥ পুক্র 
সহিতে বিপ্র অনুমান করে । কহিতে না পারে ক গদগদ 
স্বরে ॥ ভালই হইল আমি ভৈগল দরিদ্রে। ভিক্ষা করিবারে 
আইলু ভৈগেল পবিত্র ॥ নিশ্চয় জানিল আমি গোরা ভগ- 
বানে। অনুভবে জানিলু যে কভু নহে আনে ॥ জনম সফল 

ভেল আজি হেন বাঁসি। দেখিলু মে বিশ্বস্তর গৌর গুণ- 
রাশি ॥ দেখিতে নয়ন হিয়!- জুড়াইল আমার । নিভাইল 
দুরন্ত. দারিজ্র্যস্বাল ছার ॥ অমিয় আহারে যেন সম্ভোষ 

অস্তর। গৌরচন্্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর ॥ তবে গৌর 
ভগবান্ দেখিয়া তাহারে & করুণনয়নে চাহে ব্রাহ্মণ 
ক্রোহারে ॥ খে হরিগুণ গায় সে দেঁধহার সনে। প্রভূর 
প্রসাদে তার! পাইল প্রেমধনে ॥ আনন্দে নাচয়ে বিপ্র 
নাচে তার পুজ্র। তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসারসুত্র ॥ 
'ছেন মহাপ্রস্থু গোর! করুণার সিন্ধু। ইহার অধিক আর 
নাহি দীনবন্ধু ॥ 'তার পর দিন প্রভূ সঙ্কীর্ভন মাঝে । নাচয়ে 
ঠাঁকুর বিশ্বস্তর নটরাঁজে ॥ হেন কালে সে হই ব্রাহ্গণ আচ- 
শ্বিত। দেখিল বালক এক চিত্র চমকিত ॥ গৌরশরীরে 
প্রভু ভেল শ্যামতন্ু।* কটি পীতধটা শোভে করে বর বেণু॥ 
ময়ূরপাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়। সেইরূপ দেখে যত অনু- 
গত গায় ॥ রাধাসঙ্গে রুন্দাবনে বিপিনের মাঝে | দেখি- 



মধ্যখণ্ড। ১১ 

লেন শ্যামদেহ নটবররাজে ॥ যমুনা! তথাই দেখে গোব- 
দ্ধন গিরি । বহুল! ভান্তীর মধুব্ঝধ আদি করি ॥। গো 
গোপী গোপাল দেখে আবরণ তার । নবদ্বীপে দেখিলেন 
মদনগোঁপাল ॥ দেখিয়া মুচ্ছিত হৈয়! পড়িল ব্রাহ্মণ । পুলকে 
আকুল অঙ্গ সজল নয়ন ॥ ঘন ঘন হুহুস্কার মারে মালসাট । 
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতিলেক হাট ॥ দেখিয়া ঠাকুর পুন 
নৃত্য সম্বরিল। ধর ধর বলি পুন ব্রাঙ্ধণ ধরিল ॥ শুন সব 
জন এই গোরা-গুণগাঁথা। করুণ।. প্রকাশে এই নবীন 

বিধাতা ॥ কর্মবন্ধ ঘুচাইল প্রেমধন দেই। এমন ঠাকুর আর 
আছে কোন ঠাই ॥ সংসারের বহি শ্জে আন নংসার। 
সবিষয়! প্রেমভক্তি বিষয়ের পার ॥ দিব্য মাল! চন্দন 

প্রনাদ পরে নিতি। মমতা নাহিক সব জনেরে গীরিতি ॥ 
বেদের বিচারে বিধি যে আছে উচিত ॥ সকল প্রকাশে সেই 
কার্ম্য বিপরীত ॥ এছন প্রকাশে" নিজ এপ্রেমভক্তি ধন। 
এতেকে বলিয়ে নব বিধাত। রতন ॥ এ হেন করুণামিন্ধু 
মোর গোরারায় । অনায়াসে নব জন পরধন পায়॥ এছন 
ঠাকুর আর নাহি: প্রেমদাতা। ছিল লোচন ভজ নবীন 
বিধাতা ॥ 

তবে আর এক দিন শুন অপরূপ | নর নর 

আনন্দ কৌতুক ॥ পিতৃলোক-ধন্দন করে শ্রীবাসপণ্তিত ৷ 
শুনয়ে সহত্রনাম অতি শুদ্ধচিত॥ হেন কালে "সেই 
ঠাঞ্িং গেলা গৌরহরি। শুনয়ে সহত্রনাম মনৌরথ পুরি ॥ 
শুনিতে শুনিতে ভৈল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গ। ছুনয়ন 
উদ্ধ ভেল কেশ ॥ পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘন ঘন 
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হুহুস্কার সিংহের গর্জন ॥ আচন্িতে গদা লঞ1 ধাঁইল সত্বর | 
দেখিয়া সকল লোক কপিল অন্তর ॥ পলায়ে নকল লোক 
না বান্ধয়ে কেশ। সহিতে না পারয়ে প্রভুর ক্রোধাবেশ ॥ 

পলায়নপর লোক দেখি নরহরি। ক্ষণেকে ছাড়িল গদা 

আবেশ সম্বরি ॥ সর্ব অবতার বীজ শচীর নন্দন। যখনে 

যে পড়ে মনেহয় ত তেমন ॥ সব সন্বরিয় প্রভু বসিলা 
আঁদনে। বিস্মিত হইয়! কিছু বলিল! বচনে ॥ না জানি কি 
অপরাধ ভৈগেল আমার । কিবা চিতে অনুমান ভেল তো 

সভার ॥: এ বোল শুনিয়া! সভে বলিল! বচন। কি তোমার 
অপরাধ কি কহ কথন ॥ শ্রীবাস কহিল তোমা দেখিল 

সেজন। তাহার হইল সব বন্ধ-বিমোৌচন ॥ তার পর দিনে 
কথা শুন সব জনে । আচন্বিতে আইল এক শিবের গায়নে ॥ 
নমস্কার করি গৌরছরির চরণে । মহেশের গুণ গায় আন 
ন্দিত মনে ॥ শিব শিব-বৃলি ডাকে পরম উল্লাস । শিবের 
ভকতি তাঁর দেহে পরকাশ ॥ শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল 
ঠাকুর । 'শিবগুণ শুনি সখ বাটিল প্রচুর ॥ শিবের আবেশে 
নৃত্য করয়ে তখন। আপন পাশরে স্থতখ শিবের গায়ন ॥ 
তার সম ভাগ্যবাঁন্ নাহি কোন জন। আপনে ঠাকুর কৈল 

ক্কন্ধে আরোহণ ॥ স্কন্ধে করি আনন্দে মে নাচয়ে গায়ন। 

আবেশে হুইল প্রভুর রক্ত লোচন ॥ শিবের আবেশে কহে 
_শিকের কথন। খটক ডম্বরু মুখ শিঙ্গার গর্জন ॥ রাঁম কৃষ্ণ 
বলিয়া সেডাঁকে কাঁদে হাসে। ক্ষণেকে কাদয়ে গোর! 
শিবের আরেশে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত সেই সব তত্ব জানে | শিব- 
স্তব পঢ়ে সেই সাবধান. মনে ॥ পড়য়ে মহিন্ঃ স্তব শ্রীমুকুন্দ- 
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দণ্ড | আনন্দে নাচয়ে তার জানে সব তত্ব ॥ গায়নের কান্ধে 

হৈতে নামিল! ঠাকুর। হরিপরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর ॥ 
আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতৌয়াল। হরিগুণ গায় স্ৃখে 

আনন্দ-পীথার ॥ করুণাসমুদ্র করে করুণা প্রকাশ । শুনিভ্ত 
আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥ 

আর অপরূপ কথা তাঁর পরদিনে | বান্ধবে বেষ্টিত প্রভু 
নৃত্য-অবসানে ॥ ভূমিতে পড়িয়। পভ দগ্ডবৎ করে । আনন্দে 

সকল লোৌক হরি হরি বলে ॥ হেনই সময় এক ব্রাহ্গণ *% 
আঁসিয়!। প্রভু পাঁদান্থুজ ধুলি লইল হাসিয়া ॥ দেখি গোর 
ভগবাঁন্ সত্বরে উঠিল । ব্রাহ্মণচরিত দেখি দুঃখিত হইল ॥ 
মহা-অনুতাপ করি বীর মবজন । অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস 
সঘন ॥ সত্বরে উঠিয়! প্রভু ধাইল আচম্ঘিতে | জাহুবীর জলে 
ঝাঁপ দিলেন ত্বরিতে ॥ ' জলে মগ্ন হৈল প্রভূ না পাই 

দেখিতে । রব নিজ জন ঝাঁপ দিল পাঁছে তাতে ॥ নদীয়ার 
লোক সব গণিল প্রমাদ.। কান্দয়ে সকল লোক করয়ে 

বিষাঁদ ॥ পুর পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা । . ঝাঁপ দিতে 
চাহে বিশ্বন্তর হরি যথ! ॥' উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভ- 

রায়। কান্দনায় কান্দে সভে ভূমিতে লোটায় ॥ এছন প্রমাদ 
দেখি অবধৃত রায়। প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায় ॥ 
জলে মগ্ন হেয়! প্রভূর ধরিলেন হাতে । ধরিয় তুলিল গঙ্গা- 

কুলে আচন্ছিতে ॥ দ্রেখিয়া সকল লৌক অতি আনন্দিত। 
দব নিজ জন কান্দে পাইয়া পিরিত ॥ শচীদেবী কান্দে 
কোলে করি বিশ্বন্তর। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লান্র ॥ 

* অপর পুস্তকে “ক্রাঙ্গণ” স্থলে “ত্রাঙ্গণী” পাঠীস্তর। 
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গদাঁধর নরহরি কাঁন্দে চরণে ধরিয়া । বাহ্ৃদেব জগদানন্দ 

কান্দে প্রভূ লঞা ॥ হরিদাস আদি যত যত নিজ জন। 
গৌর-মুখ দেখি কান্দে তরাসিত মন ॥ আর সব জন দুঃখ 
পাঞাছে অপার। গৌর দেখি স্থখে সব গেল নিজ ঘর. 
তবে সব.জন মিলি প্রভু বিশ্বস্তর। মুরারিগুণ্ডের ঘর গেল! 

ত সত্বর ॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু চলিল! ত্বরিতে | বিজয়- 

মিশরের ঘর - গেলা আচন্িতে ॥ রজনী বঞ্চিয়া প্রভূ উঠিল! 
ত্বরিত। গঙ্গার উত্তর কুলে গেল! আচম্থিত ॥ ভ্রমণ করয়ে 
তার না বুঝিয়ে মন। তরাদ পাইল সঙ্গে ছিল যত জন। 
সভে মিলি নিষেদিল বিনয় বচনে। ব্রাহ্ষণ সজ্জন আর যত 
নিজ গণে ॥ পরসন্ন হয় প্রভূ গৌর গুণনিধি। করুণ করহ 
প্রভু মোরা অপরাধী ॥ কৃপা করি মহাপ্রভু! ছাঁড় অতি- 

রোষ। এমন কতেক নিবে মেবকের দোষ ॥ করুণাসাগর 

তুমি করুণাবিগ্রহ।.. করুণার অবতার লোক-অনুগ্রহ ॥ 
এখন বিমুখ কেনে হওত আপনি । .আমরা কি জানি তব 

চিত্ত অভিমানী ॥ বিনয় করিয্তা যবে বৈল সর্বজন । সদয়- 
হৃদয় প্রভু দ্রবিল! তখন ॥ ঘরেরে আইলা প্রভূ আনন্দিত 
মনে । নিজ গুণগাথা! নিজ অনুগত সনে ॥ নদীয়ানগরে ভেল 

আনন্দ উল্লাম। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ 
নিছনি যাই রে গোরারূপের বালাই লইয়!। বিতরিল 

প্রেমধন জগৎ ভরিয়া ॥ গরু ॥ 

শোক ছাড়ি হুষ্টমনে তবে গৌরহরি। নিজগণ সঙ্গে 
গেল! শ্রীবাসের বাড়ি ॥ শ্রীনিবাস হরিদাঁস আদি যত জন । 
বসিয়। ঠাকুর কাছে নিরিখে বদন ॥ হেন কালে মহাপ্রভু 
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নতা। সন্নিধানে। কহয়ে],অন্তরকথা শুনে সর্বজনে ॥ ধন। 
জন যৌবন সকল অকারণ। না ভজিন্ু সত্য বস্তু কৃষের' 
চরণ ॥ নিরন্তর দগ্ধ এ সংসারে মোর হিয়া । না! করিলু কৃষ্ণ 
কম্ম হেন দেহ পাঁঞা ॥ সংসান্তর দুল্লভ এই মানুষ শরীর । 

কৃষ্ণ ভজিবাঁরে কিব1 পুরুষ নারীর ॥ কৃষ্ণ না ভজিলে এই 
মিছা সব দেহ। পতিস্থৃত পিতা মাতা মিছ! সব গেহ ॥ 
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দ্রিগন্তর। কহিল সভারে এই 

মরম উত্তর ॥ সব লোকে বলে আমি বিরুদ্ধ করিয়ে। 
মুরারি কহিছে ইহ। শুনিতে মরিয়ে ॥ কেহ না বলয়ে ইহা 
শুন মহাপ্রভু । আমর] ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু ॥ 
এবোঁল শুনিয়া সেই গৌর ভগবাঁন্। মুরারি ধরিয়া দিল 
আলিঙ্গন দান ॥ মুরারি করিয়া কোলে সাঁমাইল ঘরে। 
প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য অপন! পাঁশয়ে ॥ পুলকিত সব অঙ্গ 
আপাদ মস্তক । পটিলা ত প্রাচীন আছিল 'এক শ্লোক ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে ১৪ | ৮১। ১৪ ॥ 
কাহং দরিদ্রঃ পাগীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ। 
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরস্ভিতঃ ॥ 
নিবাসিতঃ শ্রিয়! জুটে পর্য্যক্কে ভ্রাতরো যথা । 
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥ ইতি ॥ ৪৩ ॥ 

শ্ীদামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং শ্রীরষ্ণের এক জন প্রিয় সথাঁ। দ্বারকাঁপতি 

্রীরুষ্ণ একদ! কুক্সিণী প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়। দ্বারকায় রাঁজ- 

ভবনে উপবি আছেন, এমন সময় শ্রীদামা উপস্থিত, অন্যান্ত বাক্যালাপের 

পর শ্রীকৃষ্ণ বলিক্টীন সখে ! আমার জম্ কিছু খাদাবস্ত আনিয়াছ কি? 
তাহাতে শ্রীদামা বড়ই শশব্যস্ত হইলেন এবং তাবিলেন হাঁয়! একে রাজা 
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এবোল শুনিয়! সে প্রকাশে ঠীকুরাল। কোটি রবি- 
কিরণ জিনিয়া উজিয়ার ॥ আসনে বসিয়। কহে বচন মধুব | 

এই আমি চিদানন্দ না ভাবিহ দূর ॥ এবেলৈ শুনিয়া! সভে 
আনন্দে বিহ্বল । প্ুলকে ভরিল সভে সব কলেবর ॥ শ্রীবাস- 

পণ্ডিত সেই উত্তম-আচাঁর। গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে 

তাহার ॥ অভিষেক করি যথাঁবিধি পুজা করি । তাহার 

পূজায় ক্ুষ্ট হৈল! গৌরহরি ॥ আনন্দে সকল লোক হরিগুণ 
গায়। ভকত বদন হেরি নুচে গোঁরারায় ॥ শ্রীনরহরি-পাঁদ- 

পদ্ম শিরপরি | কহয়ে লোঁচনদাঁস গৌরাঙ্গ-মাধুরী ॥ 
তার পর দিনে কথা অপুর্ব কথন। সাবধানে শুন সভে 

তাহাতে বন্ধু, এই শ্রীক্ষষঞ্চকে আমি. কি বস্ত প্রদান করিব (বস্ততঃ তিনি 

কতক গুলি চিপিটক (চিড়া) সঙ্গে আনিয়াছিলেন )।. ভক্তাধীন শ্রীকু্ণ 
তাহার ইতস্ততঃ ভাব জানিতে পারিয়! বলপুর্র্বক এ কক্ষস্থিত চিপিটক লই . 

এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতেই মহিমী হস্ত চাপিয়! ধরি- 

লেন ও বিবিধ বাক্যে তাহা হইতে নিষেধ করিলেন । তৎপরে মহিষী শ্রীদা- 

মাকে নিজে উপবেশন করাইয়! তাহার আতিথ্য সৎকার পুর্র্বক চামরব্যজনে 
ক্লান্তি দূর করিলেন । এই বিষয় শ্রীমগ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৮০ | ৮১ অধ্যায়ে 

অতীব বিস্তৃত ভাঁবে বর্ণিত আছে। যাহ! হউক শ্রীদাম! নিজ-ভাগ্য গ্রশংসা 
করতঃ যাহা! বলিলেন তাহার অর্থ এইরূপঃ__ 
আহা! কোখায় আমি দুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাস্মা দরিদ্র, 'আর 

কোথায় সেই শ্রীনিকেতন প্রীকৃষ্চ। উভয়ের এই বান্ধবসম্বন্ধ অন্ীব দুর্ঘট | 
তাহা হইলেও “আমি ব্রাহ্মণ” এই বলিয়াই শ্রীরুষ্ণ আমাকে ছুই হস্তে বেষ্টন 
পুর্বক আলিঙ্গন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সহোদর ভ্রাতাঁর হ্যায় 
আঁমাকে.অতি উৎকৃষ্ট পর্যযস্কে শয়ন করাঁইলেন এবং আসছি শ্রান্ত হইলে (শত 
শত দাস দাসী সত্বেও) রাজমহিষী নিজ হস্তে চামরব্যজন করত আমার 
শ্রান্তি দূর করিলেন। ( অহো! আমার কি ভাগ্য 111) ॥ ৪৩॥ 
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কহিব এখন ॥ শিখায়ে সন্তচল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু । 
করুণাসাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু ॥ নিজ জন বুঝাঁবারে করে 

যত কার্ধ্য । সঙ্গতি করিয়া আসি অদবৈত-আচার্ষ্য ॥ শ্রীনিবাস 
হরিদাস মুরাঁরি মুকুন্দ। গদাঁধর শুক্লান্বর রাম আদি অন্ত ॥ 
যতেক ভকত সব সঙ্গতি করিয়া । দেবালয়ে যায় প্রতু হর- 
সিত হইয়া! ॥ নেত ধটী পরিধান কান্ধেত কোদালি | করে 
সম্মার্জনী করে নিজ জন মেলি ॥ সঙ্গের যতেক জন ধরে 

সেই বেশ। হাঁতে ঝাঁটা কান্ফে কোদালি উভবান্ধে কেশ ॥ 
দেবালয় মার্জন করিতে যায় প্রভূ | হেন অদভূত কথা নাহি 

শুনি কু ॥ কৃষ্ণের হড্ভডিপ হুইয়! বুলে দ্বারে দ্বারে । সকল 
বৈষ্ণব মেলি সম্মার্জন করে ॥ এই মতে লোকশিক্ষা করায়ে 
ঠাকুর। ভজহ সকল লোক যে হয় চতুর ॥ প্রেমভক্তি-দাতা 
আর নাহি কোন জন। জানিয়া ভজহ শ্রীগৌরাক্ষের চরণ ॥ 
যুগে বুগে কত কত অবতার আছে ।.ভজিলে সে ভজে তার 
অনুরূপ আছে ॥ আর কেহ নাহি করে হেন ঠাকুরালি । 
তক্তি বুঝাঁবারে করে কান্ধে ত কোঁদালি ॥ ন]! ভজিলে ভজে 

হেন জন কোন যুগে । ঘরে ঘরে বলে, কেবা নিজ ভক্তি 
মাগে ॥ ভজিলে সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর। ভক্তে সে 
কৃহয়ে ইহা আনে কহে দূর ॥ ব্রহ্ধা* মহেশ কিবা লখিমী 
অনন্ত । আপনে বলিতে নারে গৌরগুণ-অন্ত ॥ না ভজিলে 
নিজ বলে নাহিক.ঠাকুর । ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে 

দূর ॥ গৌরাঙ্গ-চরণ গুণ স্মরণ প্রবল। সংসার তরিতে মাত্র 
এই সবে বল॥ গোঁরা-গুণ ভজ ,ভাঁই না করিহু হেল1॥ 
সংসার তরিতে মাত্র এই সব বেল1'॥ এহেন ঠাকুর.কেহ 

| ২৮] 
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নাহি হয় আর। কহয়ে লোচন সবে গোরা অবতার ॥ 

হরি রাম নারায়ণ শচীর ছুলাল হেম গোরা ॥ প্র ॥ 

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গচচরিত | শুনিলে হইবে ইথে 
বড়ই পিরিত ॥ নিজ জন সনে প্রভু পথে চলি যায় ॥ কৃষ্ণ- 

কথারসে অঙ্গ আবেশে দৌলাঁয়॥ সেই পথে ছিলা কুষ্ঠ- 
ব্যাধি এক জনে । বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে ॥ ভূমিতে 
পড়িয়া দেই পরণাম করে। কাঁতির হইয়া! কিছু সবিনয়ে 
বলে ॥ সব লোকে বলে গ্রতভৃ*তুমি জনার্দন | তুমি সে পুরূ- 

যৌনুম তুমি সনাতন ॥ তুমি দেব দেবেশ্বর ভ্রিজগত্বন্ধু। 

আমার উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু ॥ পতিত পাঁবন শুনি 

আইলু তোঁর ঠাই । তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঞ্রি ॥ 
অহে অকিঞ্চননাথ শচীর ছুলাল। তারহ আমারে প্রভু 

গৌরাঙ্গ গোপাল । আমার অধিক পাগী নাহি ত্রিভুবনে | 
ছুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রীণে ॥ এবোল শুনিয়৷ প্র 
রুধিল। অন্তর | ক্রোধদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠব্যাধি বরাবর ॥ ঠাকুর 
কহয়ে শুন পাপ হুরাঁচার। বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে 
কেনে ছার ॥ সংসায়ে যতেক জীব সেই মোর মিত্র । বৈষ- 
বের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু ॥ আপন নিন্দায় আমি কভু 
নহি ছঃখী । শ্রীবাসপর্গুত-নিন্দায় কেমনে হব সখী ॥ অকথ্য 
' বচন তুপ্রি কহিলে তাহারে । শত জন্ম ভু্জি লেহ ন৷ ঘুচিব 
তোরে ॥ বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন। নরকে পড়য়ে 
তার নাহিক শরণ ॥ বৈষ্বের সেবা করে মোর করে দ্বেষ। 
তার পন্বিত্রাণ করি ঘুচয়ে ক্রেশ॥ বাহিরে পরাণ দেখ এই 
মোর দেহ। বৈষ্ণব-অন্তরে প্রাণ নাহিক সন্দেহ ॥ তুমি সে 
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পাঁতকী মহাঁপাতক দুরন্ত । কত কাঁল নরক ভুপ্রিবে নাহি 
অন্ত ॥ এবোল শুনিয়। কুষ্ঠব্যাধি পড়ি কান্দে । আকুল হইয়া 
কান্দে স্থির নাহি বান্ধে॥ ভকত বুঝিয়। কৃপা আর অবতারে । 

এবে ত পামর প্রভূ ! কলিতে ঘরে ঘরে ॥ যে তোমারে না 
ভজিবে তাহারে মারিবে। পতিতপাঁবন নাম কেমনে 

ধরিবে ॥ জয় বিশ্বম্তর নাম ভার কল্যাণ । জয় মহাঁবাহু 

ধর্ম সেতু অধিষ্ঠান ॥ তোর সেতুবান্ধে লোঁক হবে ভব পাঁর। 

আমারে না ফেল প্রভূ শচীর কুমার ॥ দেখিয়। করুণ। যদি 

হঞ্াছে হৃদয় । তখাপি বৈষ্ণব সব সতন্ত্রতা নয়'॥ ইহা 

জানি গেল। প্রভূ শ্রীবাঁস আলয়। বসিয়া সকল কথ! কহে 
মহাশয় ॥ পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি এক জন। অপরাধ 
ভুপ্তিব সে অনেক জনম ॥ তোর অপরাধে সে গলিত- 

সর্বদেহ। তাহার দেখিয়া মোর না উঠিল লেহ ॥ পরিত্রাণ 
কর বলি ডাকে কুষ্ঠব্যাধি। কে করিবে পরিত্রাণ তোর 
অপরাধী ॥ যদি বা আপনে তুমি দয়। দিঠে চাঁয়। তবে সে 
নিস্তরে পাপ তোমার কৃপায় ॥ এবোৌল শুনিয়া তবে শ্্রীবাঁস- 

পণ্ডিত। হাসিতে লাগিল! প্রস্ভুর শুনিয়া চরিত ॥ মু্িঃ 

মহাধম ছাড় মোরে ছেন বোল | মোর ছলে পাতকীর পরি- 

ত্রাণ কর ॥ মোর ঠাঞ্ি তার দোষ ঘুচিল সর্ববথা। প্রসন্ন 

হইলু ঘুচাহ তার ব্যথ! ॥ এবোঁল শুনিয়া প্রভু করে হরি- 
নাদ। নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি হৈল পরসাদ ॥ তথা গঙ্গাতীরে 
সেই ক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি। পাইল-শ্রীবাদ কৃপা পরম ওষধি ॥ 
দিব্যদেহ সেই ক্ষণে হইল তাহার। গৌরাঙ্গ বলিয়। ধায় 
আরতি বিথার । কোথা গেল! গৌরচন্দ্র অন্তরের চাদ। 
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এমন কে তারে ভবব্যাধি মহাআন্ধ ॥ এথা গেৌরচন্দ্র প্রীনি- 

বাঁস ঘর হৈতে। কুষ্ঠব্যাধি দেখিবাঁরে চলিল। ত্বরিতে ॥ 
পথে কুষ্ঠব্যাধি সনে হৈল দরশন। ধরিয়! পড়িল1ভূমি প্রশ্তুর 

চরণ ॥ তুলি প্রভু তাহারে করিল আলিঙ্গনে । ব্রহ্মার ছুল্লভ 

প্রেম দিল! সেই ক্ষণে ॥ হাসে কান্ধে নাচে গায় গড়াগড়ি 
যায়। গদাঁধরবন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায় ॥ সব ভক্ত আন- 
ন্দিত হৈল তা দেখিয়। ৷ চমৎকার হৈল দেখি সকল নদীয়া ॥ 

শুন সর্বজন বিশ্বস্তরের চরিত। শুনিলে সে প্রেমভদ্ভি 
পাইবে ত্বরিত॥ অতি অপরূপ কথ! নদীয়াপ্রকাশ। 
শুনিতে আনন্দে ভোর এ লোচনদাস ॥ 

তবে আর এক দিন প্রভূ নৃত্য করে। আছিল ত এক 
জন ব্রাক্ষণ ছুয়ারে ॥ হেনই সময়ে এক আইল ব্রা্দণ। 
গৌরচন্দ্র নৃত্য করে দেখিবারে মন দ্বারেতে যে ছিল 
তারে আসিতে ন! দ্িল। দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে 

গেল॥ আনন্দে নাচিল প্রভু কিছু না জাঁনিল। কীর্তন সমাপি 
সভে বিশ্রাম করিল ॥ তাঁর পর দিনে প্রভু গঙ্গাক্ান কালে । 

আচম্িতে সেই দ্বিজ দেখিল' প্রভুরে ॥ দেখিলেক গঙ্গান্নানে 
প্রভু বিশ্বন্তর। জ্রৌধদৃষ্তি চাহে বিপ্র কাপে কলেবর ॥ 
প্রভৃকে দেখিয়া বলে সক্রোধ বচন। তোর ঘরে গেলু 

তোরে দেখিবারে মন ॥ তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল 
সাধ। পাপিষ্ ব্রাঙ্ষণ এক তাতে দিল বাধ ॥ না দিল 
যাইতে মোরে বাহির ছুয়ারে। তেমনি বাহির তুমি হইবে 
সংসারে ॥ ইহা বলি উপবীত ছিগ্ডিলেক ক্রোধে । ক্রোধে 
অচেতন বিপ্র নাহি পরবোধে ॥ দ্বারের বাহির কৈল' 
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আমি নাহি সহি। শাপ দিল হুউ তুমি সংসারের বহি ॥ 
এবোল শুনিয়! প্রভূ হরিষ অন্তর । ব্রাহ্মণের শাপ মোরে 
বর হৈল বর ॥ শাপম্বীকার যবে কৈল ভগবান্। শুনিয়া 
ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন॥ আমিকি করিব প্রভু যে 
বোলাইলে তুমি । তুমি সর্ধব পরিপূর্ণ সর্ব অন্তর্যামী ॥ 
কুতুর্কের গণ সব নিস্তার করিবে । সন্্যাস করিয়া তা সভারে 
প্রেম দিবে ॥ সন্গ্যাসী বলিয়া গুরু তোমারে বলিবে। সেই 
নআ্রভাবে প্রেম তা সভারে দিবে ॥ পরমচতুর "শিরোমণি 
গৌরহরি। বিলাইবে পূর্বব প্রেম ভাগার উদ্ারি ॥ তোমার 
প্রতিজ্ঞা এই ব্রন্ষাণ্ড ডূবাবে। ছুর্জজন স্থজন্ক সভাঁকাঁরে ন! 
রাখিবে ॥ আমি সেবঞ্চিত হেলু তোর প্রেম-বানে। কি 
হইবে মোর গতি পতিতপাবনে ॥ শুনি প্রভু বলে শাপ 
নহে মোর বর। মোক বাঞ্চ। পূর্ণ কৈলে নাহি তোর ডর ॥ 
শুনিয়। পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে । তুলিয়।. ত মহাপ্রভু কৈল 

আলিঙ্গনে ॥ প্রভূ আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল । গর গর 
কৃঁণ প্রেমে হইল! তরল ॥ বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগ্- 
বান্। ব্রহ্মার ছুল্ভ প্রেম তারে দিল দান.॥ হেন চিত্র 

লীল! করে গৌরাঙ্গ স্থন্দর। বুঝিতে না পারে দুষ্ট অন্তর 
পাঁমর ॥ তবে সেই মহাপ্রভৃ অন্তর উল্লাষ। কাতর অন্তরে 
কহে এ লোচনদাস ॥ 

বিভাষ? 
জয় জয় গোরা্টাদ নদীয়া উদয় কলিকালে ॥ ঞ্রু॥. 
না হারে আমার প্রভৃর কথা! শুন। এ তিন ভূবন, আলো 

কৈল যার গুণ ॥ কি আরে হয় ॥ 
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আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ । নদীয়ানগরে নিতি 

নূতন কৌতুক ॥ নিজ ঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত মন। 
চৌদিকে বেটিয়া বৈসে সব নিজ জন ॥ আচন্িতে এক ধ্বনি 

উঠিল গগনে । মধু দেহ বলি ডাকে মেঘ বরিষণে ॥ সেই 
ক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ। . নীল-বসন সিতপর্ধত 

স্বরূপ ॥ সুন্দর চরণ আর পদ্ম লোচনে । আশ্চর্য দেখিয়! 

সভে হৃষ্ট হেল! মনে ॥ সব জন প্রেমদাতা। প্রেম বিলসয়। 
আপন আঘেশ ধরি নাঁচে মহাশয় ॥ হরি নাম গাই সব নিজ 

জন সনে। সেই মনে গেলা অদ্বৈত আচার্ষে।র স্থানে ॥ 
তথ! গিয়া কহেঞ্প্রভু গদ গদ ভাষ। মধু দেহ মধু দেহ বলি 

অট্ট হাস ॥ দেহের বরণ যেন বাঁল দিননাথ | মধু দেহ দেহ 
বলি ঘন পাতে হাত ॥ তোয়পুর্ণ ভাঁজন ধরিয়া নিজ করে । 
মধুপান করি তুলে রসের উদগারে ॥ ঈলমল করি নাঁচে যেন 
মাতোয়াল। ঢেউ ঢেউ করি তোলে রসের উদগাঁর ॥ ক্ষণে 
উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে হাসে কান্দে । অধর মিঠাই ক্ষণে অট্ট 
অট্ট হাসে ॥ দেখিয়া সকল জন করয়ে স্তবন। হুলধর বলি 
কেহ ধরয়ে চরণ ॥ তবে সেই মহাপ্রভু লীল! বলরাম । 
কহয়ে অমৃত কথ! অতি অনুপাম ॥ শ্রীকৃষ্জ নহি যে আমি 
বলে হের স্থখী | অদ্ভুত স্পেয় মধু আঁনি দেহ দেখি ॥ সেই 
খানে এক দ্বিজ ছিল ঈীড়াইয়া | ইহা! মন্দ বলি ফেলে অঙ্গুলি 
ঠেলিয়। ॥ অঙ্গুলি ঠেলায় *বিপ্র পড়ে বহুদূর । লজ্জা সে 
পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর ॥ প্রভাতে আবেশ ভেল সায়া 

সময় ৷ লীলা-বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয় ॥ নরহরি পাঁদপস্ম 
শিরের ভূষণ । ধন্য গোরাগুণ কহে এ দাস লোচন ॥ 
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তাঁর পর দিনে প্রভূ বসি দিব্যানে । কহিতে লাগিল! 

কিছু সব ভক্তগণে ॥ মোর এই কীর্তন যে যজ্ঞের মহিমা । 
সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা! গরিমা ॥ সর্ব ধন্ম সার মোর 

সন্কীর্তন ধর্ম । বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম ॥ পঞ্চম 
সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার। শিব তেঞ্ি পঞ্চমুখে গায় 
অনিবাঁর ॥ নারদ বিনায় গাই বলয়ে নাচিয়া। শুক সন- 
কাদি ভক্ত বলয়ে গাইয়। ॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্জ এই বেদ 
লঞা | গোপী সঙ্গে নাঁচি বলে, প্রেমাবিষ্ট হএঞা ॥ নিত্য 
বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জাঁনিবে | তেঞ্চি শিব গান করে মহা- 
প্রেম ভাবে ॥ তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল। হেন! 
বেদ কলিষুগে প্রকাশ হইল ॥ সব লোক কর্ণগর্ত কুণ্ড পরি- 
সর। জিহ্বা শ্রুব ধ্বনি রস ঘ্বত মনোহর ॥ অন্তরে প্রবিষ 
হঞ1 ভাঁব-অগ্নি জ্বালে। অগ্নি-শিখা পুলকাশ্রু কম্প কলে- 
বরে॥ সর্বপাঁপে মুক্ত হেয়। সব জন নাচে । সালোক্যাদি 
মুক্তি তার ফিরে কাছে কাছে ॥ কদাঁচ না দেখে সেই 'নয়- 
টির কোণে। নাচিয়া বলয়ে কৃষ্ণ-রস আস্বাদনে ॥ সে যজ্ঞ 
বেটিয়! রহে বৈষ্ণব আচার্ধ্য | জানিবে কীর্তন যজ্ঞ সর্ববযজ্ 
আধ্য ॥ ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন। ইহার গৃহস্থ 
নিত্যানন্দ আবরণ ॥ গরদাধর পণ্ডিত এ প্রেমের গৃহিণী । 

এই তত্ব জাঁনিবে সকল ভক্তমণি ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞ্রি 
আমারে আনিয়া । সক্কীর্ভন যজ্ঞ স্থাপে সদিষ্টি হইয়া ॥ শ্রীনি- 

বাস নরহরি আদি ভক্তগণ। তে সভারে লঞ1 মোর যজ্ঞের 

স্থাপন ॥ এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে । তরুক সকল 

লোক পতিত পামরে ॥ এবোল শুনিয়া তক্ত কান্দিয়। 
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কান্দিয়া। প্রভূর চরণে পড়ে ছুলিয়! ঢুলিয়। ॥ সভারে করিল 
কোলে গৌর ভগবান্। শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন 
গান ॥ 

বড়ারি রাগ, ধুলা খেল! জাত ॥ 
আর অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুণ-গাথা, লোক বেদ 

অগোচর বাণী । করে রসের আবেশে, ভক্তিযোগ পরকাশে, 

করুণাবিগ্রহ গুণমণি ॥ শুন মন দিয়! কথা, পাশরহ পাশ 

কথা, আর সব কহিবাঁর বেলাঁ। নিজজন সঙ্গে করি, শ্ীলবি- 
শ্বস্তর হরি, শ্রীচন্দ্রশেখর বাড়ি গেল। ॥ কথা-পরসঙ্গ কথ, 

গোপিকার গুণগাঁথা, কহিতে সেগদ গদ ভাষ। অরুণ 
বয়ান ভেল, ছনয়নে ঝর ঝর, রসাবেশে রসের প্রকাশ ॥ 
কমল! যাহার পদ, সেবা করে অবিরত, হেন প্রভূ গোঁপিকার 
তল্পে। পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা, কথ! 
মাত্র সে আবেশ ধরে ॥ তবে বিশ্বস্তর হরি, গোপিকাঁর' বেশ 
ধরি, শ্্রীচন্দ্রশেখরাচারধ্য ঘরে । নাচয়ে আনন্দে ভোলা, 
শ্রীবাস হেনুই বেলা, নারদ-আবেশ ভেল তারে ॥ প্রতু্টি 
প্রণাম করে, বিনয় বচনে বলে, দাস করি জানিহ আমারে | 
এমন কহিয়! বাণী, তবে সেই মহামুনি, গদাঁধর পণ্ডিতেরে 
বলে॥ শুনহ গোপিক। তুমি, যে কিছু বলিয়ে আমি, তোর 
পূর্ব কথা৷ কিছু জান। অপূর্ব কহিয়ে আমি, জগতে হুল 
তুমি, তোর কথা শুন সাঁবধাঁন। প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণ- 
শক্তি রাধ। তুমি, কি জানি তা কহিবারে আমি । 'রমণীর 
শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম সোহাগিনী, তোর তত্ব কি বলিতে 
জাঁশি ॥ লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম অভিলাষি, হৃদয়ে 
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করয়ে অনুরাগ । সকল ভূবনপতি, ভূলাইল সে পিরিতি, 
ধনি ধনি তৌহাঁরি সোহাগ ॥ তোঁর। সে জানিলি তত্ত্ব, প্রভু- 
গুণ-মাহাত্্য, পিরিতে বান্ধিলে ভাঁল মতে । উদ্ধব অত্রুর 
আদি, মভে তোর পরমাদি, অনুগ্রহ ন। ছাঁড়িহ চিতে ॥ 

এতেক কহিল বাণী, জ্ীনিবাস ছ্বিজমণি, শুনি আনন্দিত স্ব 

জন। সকল বৈষ্ণব মিলি, করি কোলে কোলাকুলি, দেখি 
বিশ্বস্তরের চরণ ॥ হরিগুণ সক্ধীর্ভন, কর ভাই অনুক্ষণ/ ইহ! 
বলি অট্ট অট্রহাসে। হরিগুণ গানে ভোরা, ছুনয়নে বহে 
ধারা, আনন্দে ফিরয়ে চারি পাশে ॥ শুনি হরিদাঁস-বাঁণী, 
সকল বৈষ্ণবমণি, অম্বতে পিঞ্চিলা সব গা | হরষেতে নাঁচে 
গায় মাঝে নাচে গোঁরারাঁয়, কান্দিয়া'ধরয়ে রাঙ্গা পা ॥ তবে 

সর্ব গুণধাম, অদ্বৈত-আচার্ধ্য নাম, আইলা ঘব বৈষ্ঞবের 
রাজা । রূপে আলোকিত মহী,'সন্ঘুখে দাণ্ডায়। চাহি, প্রভু- 
অংশে জন্ম মহতেজা? ॥ হরি হরি বলি ডাকে, চমক লাগিল 

লোকে, আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে । পুলকিত সব 

আপাদ মস্তক বা, প্রেম বারি ছুনয়নে ঝরে ॥ বিশ্বস্তর শ্রী- 

চরণ, নেহারয়ে ঘন ঘন, হুঙ্কার মারে মালসাট। সকল বৈষ্ণব 
মিলি, প্রেমের পশার ডালি, পসারিল অপরূপ হাট ॥ নকল 

বৈষ্ণব মাঝে, নাঁচে মহ! নটরাঁজে, রসের আঁবেশ ভাব ধরে। 

নাচিতে নাচিতে পুন, লখিমী পড়িল মন, সে আবেশে গেল! 

দেবঘরে ॥ ঘরে সাশ্বাইল আর্তি, দিব্য চতুভূর্জ মুত্তি, দেখি 
দাণডাইল তার কাঁছে। আধ নয়নে চাঁয়, আধ পদে চলি যায়, 
বসনে চাকিল আখি পাছে ॥ তবে সব নিজ জনে, পড়ি তাঁর 
শ্রীচরণে, বিনয় বচনে করে স্ততি। শ্রীস্তব পঢ়য়ে কেহ, 

| ২৯ ] 
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আনন্দে বিভোর সেহ, বর মাগে দেহ প্রেমভক্তি॥ যে 

বলু সে বলু লোকে, অনুভবে কি তাঁকে, মনে মনে করুক 
বিচার | গোরা অবতার হেন, করুণ প্রকাশে যেন, নাহি 
হয় নাহি হবে আর ॥ এই মাত্র মোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর- 

ব্যথা; হেন অবতার যায় পাছে। তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, 
কাহারে কহিব ইহা, গোরাগুণ গায় লোচনদাসে ॥ 

বড়াড়ি বাগ ॥ 
মোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয় ॥ঞ্॥। 

কহিব অপূর্ব কথ লোঁকে অগোচর | কভু নাহি দেখি 
শুনি জগত্-ভিতর ॥ আনন্দিত শ্রীচন্রশেখর ভট্টাচার্য | 
তাহার বাড়ির কথা কহিব আশ্চর্য্য ॥ নাচিয়া আইল প্রড়ূ 
বছিল ছটাকে । উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে ॥ অদ্ভুত 
শীন্তল শোভা অমৃত অধিক | চাহিতে ন। পারি যেন চৌদিগে 
ততিভ্ ॥ হৃদয় আহলাঁদ করে দেখি হেন সাধ | আঁখি মিলি- 

বারে নারি তেজে করে বাধ ॥ চমক লাগিল সে নদীয়াপুর 
জনে । কিবা অপরূপ দে দেখিল এতদিনে ॥ আসিয়! বৈষ্ণব 
জনে পুছে সব জন। কিজান সন্দর্ভ কথা কহ না কারণ ॥ 

সকল বৈষ্ণব বলে আমরা না জানি । নাচিয়া আইল! বিশ্ব- 
স্তর গুণমণি॥ এই মাত্র জানি কিছুনা জানিয়ে আর। 
লোক বেদ অগোর চরিত্র উহার ॥ সাত দিন অবিচ্ছিন্ন 

ছিল তেজোরাশ্শি। তেজোঁর ছটাঁয় নাহি জানি দিব! নিশি ॥ 
নিত্যই নৃতন অতি আনন্দের কর্ম । প্রকাঁশয়ে শচীস্তত করু, 
পার ধশ্ম ॥ তার পর দিনে শ্রীনিবাঁস দ্বিজবর । পুছয়ে ঠাঁকুর- 
আগে হুদয় উত্তর ॥ কলিযুগে হরিনাম গুণ সঙ্কীর্ভন। পুর্ণ 
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ফল বলে কেনে আর খুগে নুন ॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে 
শুন ভ্রীমিবা। ভাল কথা স্থধাইলে কহিব বিশেষ ॥ সত্য- 
যুগে পুর্ণ ধর্ম ধ্যানমাত্র সাধি। ত্রেতায়ে সাধয়ে যজ্ঞ ধর্ম 
উদারধী॥ ছাঁপরে কৃষ্ণের পুজা কহিল এ ধর্ম । কলিষুগে 

শক্তি কেহে। নহে এই কণ্্ন॥ আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগ- 
বাঁন। কলিষুগে সর্ববশক্তিময় হরি নাঁম ॥ সত্য আদি তিন 

যুগে যত সব জন। ধ্যান যজ্ঞার্চন। বিধি সেবে নারায়ণ ॥ 

পাপ কলিষুগে লোক ছুরস্তচরিত। এই ত কারণে দয়! ভেল 
বিপরীত ॥ আঁপনে ঠাঁকুর নিজ সন্কীর্ভন রূপে । অনায়াসে 
সর্ববসিদ্ধি সাধি কলিষুগে । ত্রেতা আদি যুগে মহেশাদি সহ 
দুঃখে । প্রভূর কপাতে হবখে সাধি কলিযুগে ॥ নরহরি পাদ* 
পদ্ম করি শির'পরি। কহয়ে লোচনদাস গৌরাঙ্গমাধুরী ॥ 

এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যাঁয়। আচম্বিতে খে 
উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ নারিল নারিল প্রথ। থাঁকিবারে আমি । 
দেখিবারে যাৰ আমি বৃন্দাবনভূমি ॥ কতি মোর কালিন্দী 

যমুন]1 বৃন্দাবন । কতি মোর বহুল! ভাম্ভীর গৌবদ্ধন ॥ তি 

গেল আরে,মোর ললিতাঁদি রাধা । কতি গেলা আরে মোর 

এ নন্দ যশোদ। ॥ শ্রীদাম স্দাঁম মোর রহিল কোথায় । ধবলী 
মাউলী বলি অনুরাগে ধায় ॥ ক্ষণে দত্তে তৃণ করে করুণা 

করিয়া । ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিগে হেরিয়। ॥ এ ভৰ 
সংসার কাঁল কেমনে ছাঁড়িব। সে নন্দনন্দনপদ কোথ! 

গেলে পাব ॥ ইহা বলি ছিগিল গলার উপবীত। ফুফে 
বিরহছুঃখ 'ভেল বিপরীত ॥ হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে 
নিশ্বীস। অশ্রধারা গলে কিছু ন! কহে বিশেষ ॥ পুলকে 
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পুরিত অঙ্গ অরুণ বদন | দেখিয়! মুরাঁরি কিছু কহয়ে বচন ॥ 

শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান! তোমারে অশক্য কিছু 
নাহি পরিণাম ॥ থাকিতে চলিতে এভু পারহ সর্বখথা। 
তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্যথা ॥ তুমি যদি এখনে 

চলিবে দিগন্তর | স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব অন্তর ॥ সতন্ত্রে 
করিব সভে যাহা মনে লয়। পুন প্রবেশিব সবে সংসার 

আলয় ॥ যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল। নিশ্চয় 
করিয়া এই তোমারে কহিল ॥ এতেক গুনিয়। প্রভু নিশবদে 

রহি। -খগ্ডিতে নারিলেন মুরাঁরি যাহা কহি ॥ তবে আর 
কত দিন গেল ত কৌতুকে। নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার 
লোকে ॥ জননীর হৃদয় নয়ন ন্সিগ্ধ করি। বিষুণপ্রিয়্া সঙ্গে 
ক্রীড়া করে গৌরহরি ॥ স্বজন বান্ধব সঙ্গে আছে মহাস্থখে | 
সভার সন্তোষ, যত আছে নবদ্বীপে ॥ সকল বৈষ্ণব মনে কীর্তন 
বিলাম। পুরনারীগণ দেখি পাইল লিলাস॥ ভ্রৈলোক্য- 
অস্ুত ত রূপ তাহে না গরিমা । বিনোদ বিলাস রস লাবণ্যের 

সীমা ॥ আর তাহে ঝল মল আভরণ শোভা । স্বন্ধ বিলম্িত 
কেশে মালতীর মাল ॥ চন্দন তিলক পরিপাঁটা মনোহর । 
রক্তপ্রান্ত বাঁস.বেশ ত্রেলোক্যস্থন্দর ॥ নিজ পরিজন আঁর 
পুরজন সব। সভেই দেখয়ে যাঁর যেই অনুভর ॥ হেন মতে 
নিজজন সঙ্গে আছে পহু। স্বপ্ন কহে সভাঁকারে হাসি লহু 
লহ ॥ শুন সব জন স্বপ্ন দেখিল রজনী । আচম্বিতে মোর 
ঠাই আইলা দ্বিজমণি ॥ মোর কর্ণে কহিল সন্গ্যাসমন্ত্র এক । 
এখন আমার মনে আছে পরত্তেক.॥ যাবৎ হদয়ে মোর 
প্রবেশিল মন্ত্র। সে অবধি মোর হিয়৷ নু! হয় স্বতন্ত্র ॥ 
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কেমনে ছাঁড়িব আমি প্রিয় প্রাণন1থ । তাহারে ছাঁড়িয়। বা 

সাধিব কোন কাজ ॥ ইন্দ্রনীলমণি যিনি পরমস্তুন্দর | মোর 

বক্ষঃস্থলে বসি হাসে নিরন্তর ॥ শুনিয়! মুরারিগুপণ্ত করিল 
উত্তর। সেমন্ত্রের ষ্টীসমাস তুমি কর ॥ এবোল শুনিয়া 
প্রভু কহিল বচন। তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন॥ 
যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন । না বলিহ মোরে কিছু 
শুনহ বচন ॥ শব্দ শক্তি করে হেন কি করিব আমি। 
লঙ্ঘিতে না পারি পুনঃ যত কহ তুমি ॥ এ বোল গুনিয়। 

সভে অন্তর চিন্তিত। কহয়ে লোচনদাঁস হৃদয় ব্যথিত ॥ 

আর কত দিনে গ্রীল কেশবভাঁরতী । আইল। সন্ব্যাসিবর 

অতি শুদ্ধমতি ॥ মহাতেজীঃ ন্যাসিবর মহাঁভাঁগবত। পূর্ব 

জন্মীর্জিত কত পুণ্যের পর্বত ॥ আচন্বিত আসিয়া! দেখিল 
বিশ্বস্তর | বিশ্বস্তর দেখি হৃষ্ট হৈল! ন্যাসিবর ॥ উঠিয়।! 
ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন। সন্যাপী দেখিয়। প্রেমে ঝরে ছুন- 
য়ন ॥ প্রভু-অঙ্গ নিরিখয়ে সেই ন্যাসিরাজ। মহাঁবুদ্ধি ন্যাসি- 
বর বুঝিলেন কাজ ॥ কেশবভারত্রী গোঁসাঞ্জ। কহিল 
বচন। তুমি শুক প্রহ্লাদকি হেন লয় মন ॥ এ বোল 

শুনিয়৷ পুনঃ প্রভু বিশ্বস্তর | কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের 
জল ॥ তবে পুন কহে হ্যাপী বিস্মিত হইয়া । অনুমান 
করি মনে নিশ্চয় করিয়া ॥ তুমি প্রভু ভগবান জানিল 
নিশ্চয়। সর্ব লোক-প্রাণ তুমি নাহিক সংশয় ॥ এ বোল, 
শুনিয়! প্রভূ করয়ে রোদন। কত দ্রিনে পাঁব আমি কৃষের- 
চরণ ॥ তোর শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগ বড় হয়। তে কারণে 
যথা তথা দেখ কৃষ্ণময় ॥ কত দিনে কৃষ্ণ মুখ দেখিবারে 
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পাব. তোমার এমন বেশ কবে মোর হব ॥ কৃষ্ণের উদ্দেশে 

মুধ্রি। দেশে দেশে যাব ॥ কৌথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ 
মু্রি পাঁব ॥ সন্্যাসির বেদ্য কথা কহি বিশ্বস্তর। দণুবহ 
হঞ! প্রভু যান নিজঘর ॥ শ্রীবাস দেখিয়! প্রভূ কহিল 
উত্তর।| সন্াসিকে লঞা] তুমি যাহ নিজঘর ॥ প্রভুর বচন 

শুনি শ্রীবাস ঠাকুর । সন্াসী লইয়! ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥ 
ভিক্ষা করি সে দিন বঞ্চিয়। ন্যাসিবর | যথাস্থানে প্রভাতে 

চলিল। ষতীশ্বর ॥ প্রাতঃকালে শ্রীনিবাঁস প্রভূর নিকটে । 

সন্গ্যাসিবিজয় কথা কহে করপুটে ॥ এ বোল শুনিয়া প্র 
কাতর অন্তর। সন্্যাপী কেমন করি গেলা নিজঘর ॥ 

ঘরে গিয়া! মনে মনে অনুমান করি | দঢ়াইল সন্গ্যাস করিব 
গৌরহরি ॥ -ইঙ্গিত আকারে তাহা! বুঝিলা মুকুন্দ। প্রত 
রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥ শুন শুন সব জন আমার 

উত্তর । সন্ান করিব এই প্রভূ বিশ্বন্তর ॥ যাৰ থাকয়ে 

দেখ নয়ন ভরিয়া । শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়! ॥ 
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাঁড়িব আর 
সব 'নিজদাস॥ এ বোল শুনিয়। সভে ব্যথিত হিয়ায়। 
যুকতি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায় ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব 
কারু বশে। ইহা! বলি ভক্ত সব পড়িল! তরাঁসে ॥ ভূমিতে 
পুড়িয়। কান্দে ধুলায় ধূসর | প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু 
বিশ্বস্তর ॥ হা হা মহীপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া। মে! 
সভারে কলিসর্পে খাইবে ধরিয়া ॥ কলিভয়ে তোর প্রভু 
লইন্ন শরণ। তোর ভয়ে কলিসর্পে না লঙ্ঘে এখন ॥ হেন 
কালে আসি তথ। প্রভু বিশ্বস্তর। শ্রীবাসপপণ্ডিত দেখি 
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কহিল উত্তর ॥ শুন শুন অহে ছ্িজ প্রিয় শ্রীনিবাঁস। এক 

কথা কহি বদি না পাও তরাঁস ॥. প্রেম উপার্জনে আমি 
যাব দেশীন্তর । তো! সভারে আনি দিব শুন দ্বিজবর ॥ 

সাঁধু যেন নৌকা চটি যায় দূরদেশ। ধন উপার্জন লাগি 
করে নানা ক্লেশ ॥ আনিয়। বাদ্ষবগণে করয়ে পোষণ । 

আমিহ এছন আনি দিব প্রেমধন ॥ এ বোল শুনিয়া কছে 

ভ্বীবাসপ পণ্ডিত। তোমা না! দেখিয়া প্রভূ কি কাজ 
জীবিত ॥ জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোৌষণ। দেছান্তরে 

করি তাঁর শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥ যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেম- 

ধন | তোমা ন! দেখিলে হবে সভার মরণ ॥ মুকুন্দ কহয়ে 
প্রভু পৌঁড়য়ে শরীর । অন্তর পোঁড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির ॥ 
মোরা সব অধম ছুরন্ত ছুরাঁচার। তুমি শঠ খলমতি বুঝিল 
বেভার ॥ অচতুর গণ মোরা না বুঝিল তোরে । শরণ 

লইনু তোরে ছাড়িয়া সংসারে ॥ ধর্ম কর্ম ছাড়ি তোর পদ 
কৈলু সারে । পতিত করিয়া কেনে ছাঁড় মো সভারে ॥ 

পতিত-পাঁবন তুমি শীস্ত্রেতে জানিয়া। শরণ লইন্ু সর্বব 
ধন্মেরে ছাড়িয়া ॥ এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সভারে তুমি । 

এ নহে উচিত গরভু নিবেদিল আমি ॥ খলমতি ন] বুঝিয়! 

লইলু শরণ। বজর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন ॥ বাহিরে 
কমল-রস স্গন্ধি পাঁইয়া। অন্তরে ত এইমত ছিল মোর 
হিয়া ॥ এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর । বিষকুস্ত-পয়ঃ 
যেন তাহার উপর ॥ কাষ্ঠের মদক যেন কপূর ছাঁইয়!। 
গিলিতে না পারে যেন তাহ না বুঝিয়া ॥ কুলবধূ যেন ; 
কাঁমে হঞ। অচেতনে । পিরিতি করয়ে পরপুরুষের সনে ॥ 
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ধর্ম কর্ম লোক বেদ ছাঁড়ি করয়ে বেভারে | কলন্কী করিয়! 

যেন ছাড়য়ে তাহারে ॥ তুমি দেশীস্তরে যাবেকি কাঁজ 

জীবনে | সভারে নিটুর তুমি হিল! কি কারণে ॥ তিল এক 

তোর মুখ না দেখিলে মরি | কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে 

মুরারি ॥ শুন শুন বিশ্বন্তর গৌর ভগবাঁন্। অধম মুরাঁরি 
বলে কর অবধান ॥ রোপিলে ঘপূর্বব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া | 

বাঢ়াইলে দ্রিব! নিশি পিঞ্চিয়া কুড়িয়া ॥ তিলে তিলে রাখিলে 
ঢাকিলে বহু যত্বে। বাদ্ধিলা তরুর ঘুল দিয়া নাঁনারত্ে ॥ ফল 

ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া । মরিব আমরা সব হৃদয়: 

ফাটিয়া ॥ নিরন্তর দিবা নিশি আঁন নাহি জানি। স্বপনেহ 
দেখে! তোর চাদমুখ খানি ॥ সংসার বাসন! মোর নিয়ড় ন। 

হয়। জগদ্-ছুল্লভ তব চরণের বাঁয় ॥ তুমি দেশাস্তরে বাবে 

সভারে এড়িয়।। খাইব সংসারব্যাপ্রে সভারে ধরিয়] ॥ 
দয়। করি, নিকষরুণ হৈলেকি কারণে । ইহা বলি সভে 

মেলি পড়িল! চরণে ॥ অহে দীনবন্ধু ভু অনাঁখের নাথ । 
পতিত-তারণ অহে তুমি জগন্নাথ ॥ কেহ দন্তে তৃণ করি 

কাতর বচনে। কেহ উর্দে বাহু ভুপি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
গ্রভু কহে তোমরা আমার শিজদাস। তো! সভারে কহি 
শুন আপন বিশ্বান॥ কহিতে আরন্ত মাত্র গদগদ স্বর। 

অরুণ-কমল আঁখি করে ছল ছল ॥ সকরুণ-কণ্টে আধ আধ 
বাণী কহে। সন্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রহে ॥ আমার 

বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর । মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল 
কলেবর ॥ আত্মন্থথ লাগি তোর! মোরে দেহ ছুঃখ। 
কেমন পিরিতি কর মোরে তোর! লোক ॥ কুষ্ের বিরহে 



মধ্যখণ্ড | ২৩৩ 

মোর পোড়য়ে অন্তর । দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর ॥ 
অগ্নি হেন লাগে মোর দে হেন জননী। বিষ মিশাইল, 
যেন তে। সভার বাণী ॥ কৃষ্ণ বিন্ুু জীবন জীবনে নাহি 

লেখি । কি কাঁজ এছাঁর প্রাণে যেন পশু পাখী ॥ মরার 

যে হেন সর্ব অবয়ব আছে। জীবকে জীয়ায় যেন লতা 

পাতা গাছে ॥ কৃষ্ণ বিন ধর্ম কর্ম বিজ বেদ হীন। পতি বিন 

সতী যেন জল বিনা মীন ॥ ধনহীন খৃহারন্তে কিছু নাহি 
কাঁজ। বিদ্যাহীন বৈসে ঘেন বিদ্যার সমাজ ॥ কৃষ্ণের বিরহে 
মোর ধক্ ধকী প্রাণ। আর যত বোল তাহা না সান্বায়ে 
কাঁণ ॥ ধরিয়| যোঁগীর বেশ যাঁব দূর দেশে । যথা! গেলে পা 
প্রাণনাথের উদ্দেশে ॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া । 
নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়। ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে 

অতি উচ্চ নাঁদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ॥ 

বিভাষ রাগ, তর্জা ছন্দ? ॥ 

শুন সর্ব জন, সংসার দারুণ, সংশয় করিল মোরে। 

বিষম বিষয়, যেন বিষময়, গুপতে অন্তর পোড়ে ॥ যতে- 

ন্দিয়গণ, বলিয়ে আপন, বাসন! না ছাড়ে কেহো। নিত্যই 
নৃতন, করাই ভোজন, তভূ না লেউটে দেহো ॥ লোভ 
মোহ কাম, কেছো নহে ন্যুন, মদ অভিমান ক্রোধে । চিত 

চুরি করি, আছয়ে সম্বরি, তিলেক নাহি প্রবোঁধে ॥ বাহিরে 
বান্ধয়ে, ভ্রমাইয়! যায়ে, আশ্রম যে জাতি কুলে। কৃষ্ণ 

॥ পাশরিয়া, বলি যে ভ্রমিয়া, পাপ ছুর্ববাসনা মুলে ॥ জগতে 
& যতেক, দেখি অপরূপ, কৃষ্ণ আবরক নভে | - বহু জনম, 

ৰ মানুষ রতন, শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে ঘবে ॥ মানুষ জনম, দুল্লভ 

| ৩০ ] 
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জানিয়ে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে! হেন দেহ পাঁঞা, শ্রীকৃষ্ণ 
ছাঁড়িয়1, মরিয়ে মিছ। সংসারে ॥ শুন সব জন, কহিলু বচন, 

আশীর্বাদ কর মোরে । কৃষ্ণে রতি হউ, এ ছুঃখ পালাউ, 
এ বর মাগি সভারে ॥ কৃষ্ণের চরিত, গাঁউ অবিরত, বদনে 

লাঁগয়ে সাধে । শ্রীমুখ কমলে, নয়ন-যুগলে, হিয়! বান্ধ 
মৌ শ্রীপাঁদে ॥ কি কহিব হিরা, কৃষ্ণ না দেখিয়া, মরমে 

বিরহ ভালা । সংসাঁর-সাগরে, পড়িয়! পাঁথারে, চিত্ত ব্যাকুল 
ভেলা ॥ সেই পিতা মাঁতা, দেই সে দেবতা, সেই গুরু বন্ধু 
জনে। সেই সে শুনিয়ে, কৃষ্ণ কথা কহে, ভজয়ে কৃ্ণ- 
চরণে & তোমরা বান্ধব, পরমবৈষ্ণব, দয়া না ছাঁড়িহ চিতে। 
সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিথারিব, সব তো! সভার হিতে ॥ 
এতেক উত্তর, কহি বিশ্বস্তর, ভূমে গড়াগড়ি বলি। ধুলায়ে 
ধূসর, গৌর কলেবর, লুটায়ে মুকুলিত চুলি হরি হরি 
বোল, ডাকে উতরোল, সঘন নিশ্বাস নাসা । অঙ্গের পুলক, 
আপাঁদ মস্তক, গদ গদ আঁধভাষা ॥ ক্ষণেকে রোঁদন, ক্ষণেকে 

বেদন, ক্ষণে চমকিত চাহে । ক্ষণে হাঁপ ঝাঁপ, কলেবর 

কাপ, ক্ষণে উঠে কৃষ্ণবিরহে ॥ ক্ষণে উতরলী, রন্দাবন বলি, 
ক্ষণে রাধা বলি ডাকে । মাঁলসাট মারি, বোলে হরি হরি, 
ক্ষণে হাত মারে বুকে ॥ দেখি সব জন, গুণে মনে মন, 
অন্তর কাতর হঞ1।| কি বলিব আরে, দুঃখের পাঁখারে, 
পড়িল যে হেন গিয়া ॥ কহয়ে মুরারি, শুন গৌঁরহরি, স্বতন্ত্র 
তুমি সর্ববখ|। লোক বুঝাঁবারে, করুণা প্রচারে, ভাবহ বিরহ 
বেথা ॥ তুমি যে করিবে, নিজ মনঃন্থখে, তাহে কি বলিব 
আনে। তুমি সব জান, ঘে কর বিধান,কি হয়ে জীব 

সরি ও 5 
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পরাণে॥। মোর! সব জীব, ন জানি কি হব, কীট পিপী”, 

লিকা হেন। তুমি দয়াসি্কু, সব লোক বন্ধু, বুঝিয়া করহ 
যেন ॥ এ বোল শুনিয়া, সে পনু হাসিয়া, সভারে করিয়! 
কোলে । প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্যোধিয়া, প্রবোধ বচনে 

বলে ॥ শুন সব জন, কহিয়ে বচন, সন্দেহ না কর কেহো! 
বথা তথা যাঁই, তো সভার ঠাঞ্জি, আছি যে জানিহ এহো1 ॥ 
তবে বিশ্বস্তর, গেল। নিজ ঘর, সভাঁরে বিদায় দিয়া । সন্্যাস 

হুদয়ে, সকল করয়ে, জননী ন। জানে ইহা। ॥ শচীর অন্তরে, 

ধক্ ধক করে, সোয়াত্ত না পায় চিতে। লোৌঁচন বলে 
গন, প্রেমার সাগর, কেমনে চাহি ছাঁড়িতে ॥ 

আহিরী রাগ, দিশা (মুচ্ছা ) ॥ 
এই মনে অনুমানে জানাজানি কথা । সন্ধ্যাস করিবে 

পুত্র শুনে শচীমাতা ॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর ॥. 

অচেতন হেলা শচী মুচ্ছিত অন্তর ॥ উন্মতী পাগলী শচী 
বেড়ায় চৌদিকে। যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে ॥ 
নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্গ্যাম। বিশ্বস্তর কাছে গিয় 
ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ তুমি মাত্র পুজ্র মোর দেহে এক আঁখি। 
তোরে না দেখিলে অন্ধকাঁরময় দেখি ॥ লোকমুখে শুনি 
বাপু করিবে সন্গ্যাস। মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল 

আকাশ ॥ একাকিনী অনাথিনী ক্* আর কেহ নাহি। নকল 

পাঁশরি এক তোর মুখ চাহি ॥ নয়নের তার! মোঁর কুলের 
প্রদীপ । তোঁম। পুভ্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥ না ঘুচাহ 

চে 

*  “অনাথিনী” এই পদটা সংস্কৃতব্যাকরণান্থসারে অশুদ্ধ “অন্যথা” 
হইবে। কর্শধারয় সমাস করিয়া ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করাও নিষিদ্ধ. 
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আরে বাঁপ মোর অহঙ্কার । তোমায় না দেখি লোকে হব 
ছার খাঁর ॥ ভাগ্য করি যেব। জন দেখে মোর মুখ । এখন 

আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥ তুমি মাত্র পুক্র মোর এ 
সংসার ধন্য । তোমা না দেখিলে মোর সকল অরণ্য ॥ ছুঃখ 
ভাবি অভাগীরে ছাড়ি যাঁবে তুমি | গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি 
যাব আমি ॥ এমন কোমল পায়ে কেমনে হাঁটিবে। ক্ষুধায় 
তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে 
মিলায়। কেমনে সহিব ইহা এ ছুঃখিনী মায় ॥ হাপুতির 
পুত মোর সোণার নিমাই । আমারে ছাড়িরা তুমি যাবে 
কার ঠাঞ্ি ॥ বিষ খাঞা মরি যাব তোর বিদ্যমান্টে॥ 

তোমার সন্াস যেন ন| শুনিয়ে কাণে ॥ আমারে মারিয়। 
বাপু যাইবে বিদেশে ॥ আগুনি ভ্বালিয়া তাতে করিব 
প্রবেশে ॥ সর্ববজীবে দয়া তোর মোরে নিক্ষরুণ ॥ না জানি 
কি লাগি মোরে বিধাতা দাঁরুণ॥ ক্বন্ধ বিলম্বিত কেশে 
মালতী বান্ধিয়া। জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়! ॥ 

বয়স্যবেষ্টিত তুমি* চলি যাহ পথে। দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ 
পুথী বাম হাতে ॥ আঁগেত মরিব আমি তবে বিষুপ্রিয়া । 
মরিব ভকত সব বুক বিদরিয় ॥ মুরারি মুকুন্দদর্ত আর 

শ্রীনিবাসপ। অদ্বৈত-আঁচার্য্য গোসাঞ্ি। আর হরিদাঁস ॥ গদাঁ- 
ধর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । বাস্দেবঘোঁষ বক্রেশ্বপাদি শ্রীরাম ॥ 

মরিব ভকত সব না দেখিয়া তোমা । এ সব দেখিয়। পুক্র 
চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ পিভৃহীন পুভ্র তুমি দিল ছুই বিভা । 
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহ ॥ তরুণ বয়সে নহে 
সন্যানের ধর্ম । গৃহস্থ-আশ্রমে থাঁকি সাধ সব কন ॥ কাম 
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ক্রোধ লোভ “মাহ যৌবনে প্রবল । নঙ্গ্যান কেমনে তোর 
হইবে সকল ॥ মনের নিরৃর্তি কলিকালে নাহি হয়।' মনের 
চাঞ্চল্যে সন্গ্যাসের ধর্মক্ষয় ॥ গৃহী জন মনঃপাপে নাহি হুয় 

বন্ধ । সন্যাপির ধর্ম যায় মনজ অশুদ্ধ ॥ এতেক বচন যবে 

শচীদেবী বৈল। শুনিয়া প্রবোধবাণী মায়েরে ধলিল ॥ নর- 
হরি-পাদপদ্ম শিরের ভূক্ণ। গৌরাঙ্গচরিত কহে এ দাস 
লোচন ॥ 

বড়াড়ি রাগ, দিশ। ॥ 

হেন অদভূত কথা শ্রবণ মঙ্গল নাম রে। গুন গোরা. 

গাঁথ। শচীর ছুলাল চাদ রে॥ঞ্॥ 
অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন । মিছা কাঁজে ছুঃখ চিতে 

কর কি কারণ ॥ বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে। 
মিছা মোর লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে ॥ কে তুমি 

তোমার পুক্র কেবা তোর বাপ। মিছা! তোর মোর করি 

কর অনুতাপ ॥ কি নারী পুরুষ এই কেন্র কার পতি । শ্রী- 
কৃষণচরণ বিন্ু নাহি আর গতি ॥ সেই মাতা সেই পিত৷ 
।কহিল এ তন্ব। তা বিচ্ু নকল মিছা ধীতেক জগত্ ॥ নিজ 

'ভাল বলি যেই যেই করে কর্। পরকালে বন্দী হয় নাহি 
'পরধর্্ম ॥ কর্মসুত্রে বন্দী হেয়! বলয়ে ভ্রমিয়া। আপনা ন! 
জানে শ্রীল কৃষ্ণ পাঁশরিয়া॥ বিষম বিপাক ইখে আছয়ে 
অপার । ক্ষণেক ভঙ্কুর এই অনেক সংসার ॥ তবহু ছুল্লভ জানি 
মনুষ্য শরীর | শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যেই মায়া হয়ে স্থির ॥ শ্রীকৃঘঃ 
ভজন মীত্র যেই করে দেহে। মুক্তবদ্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে 

লেহে ॥ পুত্রন্সেহে কর মৌরে যত বড়.ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চরণে 

সপ িপশা তা পি 

শিমলা ইন এাপ শে 

স্ক্চত 

আ্জ্জউী স্ক-প 
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1 হৈলে কত হবে লাভ ॥ সংসারে আরতি করি মরিবার তরে | 

 শ্ত্রীক্জে আরতি করি ভব তরিবারে ॥ সেই ত পরমবন্ধু সেই 
মাতা পিত।। শ্রীরুঞ্চচরণ সেই প্রেমভক্তিদাতা৷ ॥ কৃষ্ণের 

বিরহে মোর অন্তর কাতর । চরণে পড়িয়া বলি বিনয় 

উত্তর ॥ বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি । তোমার 

আজ্ঞায় শুদ্ধচিত্ত হই আমি ॥। আমার নিস্তার হয় তোর 

পরিত্রাণ । শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ ছাড়ি পুজজ্ঞান ॥ সন্ন্যাস করিব 
কৃষ্ণপ্রেমীর কারণে । দেশে দেশে আনি তোরে দিব প্রেম- 

ধনে ॥ আনের.তনয় আনে রজত সুবর্ণ । খাইলে বিনাশ হয় 
নাহি পরধন্মন ॥ আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন। সকল 

সম্পদ্ সুখ কৃষ্ণের চরণ ॥ ইহ লোকে পরলোকে অবিনাশী 

প্রেমা। আজ্ঞা দেহ, বেদন! ম। চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥ সকল 

জনমে পিত৷ মাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে বুঝিবে 

হিয়ায় ॥ মনুষ্যজনমে কৃষ্ণ গুরু সবে জানি। যেই গুরু 
নাহি করে পশু পক্ষী মানী ॥ ইহা শুনি শচী দেবী বিস্মিত 
হিয়ায় ৷ বিশ্বস্তর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥ চতুর্দশ লোকনাথ 
মায়৷ কৈল দূর | সব্কী জীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ সেই 
ক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হেল। আপন তনয় বলি মায়! দুর 
কৈল ॥ নবমেঘ জিনি তনু শ্যামল বরণ। ভ্রিভঙ্গ মুরুলী-রব 
পীতবসন ॥ গোঁপ গোঁগী গোপালের সনে বৃন্দাবনে | দেখিল 
আপন পুক্র চকিত তখনে ॥ দেখি শচী চমৎকার হইল 
অন্তরে । গুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥ সশ্লেহ নাহি 

ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ । কৃষ্ণ হঞ1 পুক্র হেল। ভাগ্যের 

নির্ববন্ধ ॥ জগদ্-ছুর্লভ.কৃষ্ণ আমার তনয়। কারু বশ নহে 
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(মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥ এত অনুমাঁনি শচী কহিল বচন! 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন ॥ মোর ভাঁগ্যে যত দিন ছিলা 
মোর বাঁসে । এখন আপন স্্রখে করহ সন্গ্যাসে ॥ এক নিবেদন 

মোর আছে তোর ঠাঁয়। এছন সম্পদ্ মোর কি লাগিয়া 
যায় ॥ ইহা বলি সকরুণ ভেল ক্স্বর। সাত পাঁছ ধার! 
গলে নয়নের ধার ॥ ফুকরি কুকরি কান্দে শচী স্থচরিত1। 
মায়ের কান্দনে প্রভূ হেট কৈল। মাথ। ॥ পুনরপি মুখ তুলি 
কহে বিশ্বস্তর। শুন গো জননি ! তুমি আমার উত্তর ॥ যে 

দিনে দেখিতে ভূমি চাহ অনুরাগে । সেই ক্ষণে আমা তুমি 

দেখিবাঁরে পাবে ॥ এ বোল শুনিয়া শচী করয়ে ক্রন্দন। 

ব্যখিতহৃদয়ে কহে এ দাঁস লোচন ॥ 

বড়াঁড়ি রাগ, ধূল! খেল জাতি ॥ 

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মনঃকাহিনী, হিয়া ছুঃখ বিরস 

বদন। মুখে নাহি সরে বাণী, ছুনয়নে ঝরে পানী- দেখি 

বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥ স্বধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম 
বেথা, লোক মুখে শুনি ঘানা ঘুনা!। ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ, 
পড়িল অকাঁলে বাঁজ, চেতন হরিল সেই দিন! ॥ বিষুণপ্রিয়! 
মনে গণে, প্রভূ দিন অবসাঁনে, ঘরেরে আইল হরষিতে | 
করিয়া ভোজন পান, স্থখে শয্যায় শয়ন, বিষুপ্রিয়া আইল! 
ত্বরিতে ॥ চরণকমল-পাঁশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহা রয়ে 
কাঁতর বয়ান। হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভূজলত দিয়া, 

প্রিয় প্রাণনাথের চরণ ॥ ছুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার 

চীর, চরণ বহিয়া! পড়ে ধারা । চেতন পাইয়া চিতে, উঠে 
গ্রভূ আচন্থিতে, বিষ্ুপ্রিয়া পুছে অভিপাঁর। ॥ মোর প্রিয় 
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শ্রিয়। তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ দেবি ! ইহার উত্তর । 

থুঞ্াা উরু উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর, পুছে কিছু মধুর 
অক্ষর ॥ কান্দে দেবী বিষ্ুপ্রিয়া, বিদরিয়] যাঁয় হিয়া, পুছিতে 
না পারে কিছু বাণী। অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সন্বি- 
ধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানী- ॥ পুনঃ পুনঃ পুছে পু, স্থমতি 
না দেই তভু, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া । প্রভু সব লীলা 
জানে, পুছে নান। বিধানে, অঙ্গ বাঁসে বদন মুছিয়া ॥ নানা- 

রঙ্গ পরতাপ, করিয়! বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাথর মঞ্জরে | 

প্রভুর ব্যগ্রত। দেখি, বিষুপ্রিয়। চন্দ্রমুখী, কহে কিছু গদ গদ 
স্বরে ॥ গুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্গাঁস 

করিবে নাকি তুমি । লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়! যাঁয় 
হিয়া, আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥ তো! লাঁগি জীবন ধন, 

রূপ নব যৌবন, বেশ বিলাঁস ভাব কলা । তুমি যবে ছাড়ি 
যাবে, কি কাজ এ ছাঁর জীবে, হিয়! জ্বলে যেন বিষস্বালা ॥ 
আম হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন,যুবতী, তুমি মোর প্রিয় 

প্রাণনাঁথ। বড় প্রতি আশ!'ছিল, নিজ দেহ সমর্পিল, এ নব- 
যৌবনে দিবে হাত ॥ ধিক মোর জাঁউ দেহে, এক নিবেদিষে 
তোহে, কেমনে হীঁটিয়। যাবে পথে । শিরীষ কুস্থম যেন, 
স্বকোমল চরণ, পরশিতে ডর লাঁগে চিতে ॥, ভূমিতে দীড়ায় 
যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে, সিঞ্চিয়া পড়য়ে'সব গায় । অরণ্য 
কণ্টক-বনে, কোথা যাঁবে কোন খানে, কেমনে হাঁটিবে.রাঙ্গ। 
পায় ॥ স্থৃধাময় মুখ-ইন্দু, তাছে ঘর্্ম বিন্দু বিন্দু, অলপ 
আয়াস মাত্র দেখি | বরিষ! বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম খরা, 
সন্গ্যাস করণ মহাছুঃখী॥ তোমার চরণ বিনে, আর কিছু 
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নাহি জানে, আমারে ফেলা”বে কার ঠাঁয়। ধর্ম ভয় নাহি 
তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরাঁঁ কেমনে ছাঁড়িবে হেন মায় ॥ 

মুরারি মুকুন্দদত্ত, হেন সব ভকত, শ্রীনিবাস আর হরিদাস । 

অদ্বৈত-আচার্ধ্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্ধ্য সাধি, “কেমনে. বা 
করিবে সন্গ্যাস ॥ কি কহিব মুঞ্ি ছার, মুঞ্ি তোর সংসার, 

সন্গ্যানকরণ মোর ডরে। তোমার নিছনি লঞা, মরি জাঁউ 

বিষ খাঁঞা, স্থখে নিবসহ তুমি পুরে ॥ না যাঁইহ দেশান্তরে, 
কেহ নাহি এ সংদাঁরে, বদন চাঁহিতে পোঁড়ে হিয়া । কহিতে 
না পারি কণা, অন্তরে মরমব্যথ1, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়। ॥ 

শুনি বিষুপ্রিয়া-বাঁণী, .তবে সেই গৌরমণি, হাসিয়া তুলিয়া 
নিল কোঁলে। বসনে মুছিয়! মুখ, করে নানা কৌতুক, মিছ! 
না ভাবিহ ছুঃখ মনে ॥ আমি তোকে ছাড়িয়া, সন্ধ্যা করিব 

যাঁঞা, এ কথা কে কহিল তোমাকে । যেকরি সেকরি 
যবে, তোমারে কহিব তবে, এখনে না মর মিছা শোকে ॥ 

ইহা বলি গৌরহরি, আশ্বাসে চুম্বন করি, নানারম কৌতুক 
পাঁথারে। অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণোর সীমা, 

বিষ্প্রিয়া তুধিল। প্রকাঁরে ॥ বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল 
রজনীশেষে, পুনঃ কিছু পুছে বিষুপ্রিয়া। হিয়ায় আঁগুনি 

আছে, তে কারণে পুনঃ পুছে, প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঁঞা ॥ 

প্রভূর হাত শিরে দিয়া, পুছে ঞ্লেবী বিযুপ্রিয়া, মিছ না 
কহিও মোর ডরে.। হেন অনুমান করি, যত কহ চাতুরী, 

পলাইবে মোর অগোচরে ॥ তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নু 
কভু, যে করহ আপনার স্থুখে ॥ সন্ধ্যাস করিবে তুমি, কি 

বলিতে পারি আমি, নিশ্চয় করিয়া কহ মোৌকে ॥ এ বোল 

| ৩১] 
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শুনিয়া! পহু, মুচকি হাপিয়া লহু, হাঁসি কহেশুন মোর প্রিয়া) 
কিছু না করিহ চিতে, যে রি তোর হিতে, সাবধানে শুন. 
'মন দিয়া ॥ জগতে যতেক দেখ, মিছা! করি সব লেখ, সত্য 

'এক সবে ষ্উগবান্। সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব, 
মিছা করি করহ গ্েয়ান ॥ মিছ' স্থৃত পতি নারী, পিতা মাতা 
চে বলি, পরিণামে কেবা বা কাহার । শ্রীকৃষ্চচরণ বহি, 

আর ত কুটুম্ব'নাহি, যত দেখ এ মায়া তাহার ॥ কিবা নারী 
পুরুখ, আত্ম৷ সে সভার এক, মিছ মীয়াবন্ধে হয়ে ছুই। 

' শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি, এই ঝুথা না বুঝয়ে 
কেই ॥ রক্ত-রেতঃসম্মিলনে,. জন্ম বিষ্টা মূত্র স্থানে, ভূমে 
পড়ি হইয়। অজ্ঞান । বাল যুব! বৃদ্ধ হঞা, নানা হুঃখে কষ্ট 
পাঁঞা, দেহ গেহ করি অভিমান ॥ বন্ধু করি যারে পালি, 
তাঁরা সব দেই গালি, অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে | শ্রবণ নয়ন 

অঙ্গে, বিষাদ হইয়া কান্দে, তভূ নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ 
কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে, মায়াবন্ধে পাশরি 

আপন | অহঙ্কারে ভভ হঞ1, নিজ দেহ পাশরিয়া, শেষে 

মোরে নরক যন্ত্রণা ॥ তোর নাম বিষুপ্রিয়া, সার্থক করহু 
ইহা, মিছা শোক না! করিহ চিতে। এ তোর কহিলু কথ, 
দূর কর আন চিন্তা, মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ আপনে 
ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া, বিষুপ্রিয়। পরসন্ন চিত। 
'দুরে গেল ছুঃখ শোক, আনন্দে ভরল বুক, চতুভূর্জ দেখে 
আচন্িত ॥ তবে দেবী বিষ্ুপ্রিয়া, চতুভজ দেখিয়া, পতি- 
বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু। পড়িয়া! চরণতলে, প্রণতি মিনতি 
করে, এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ মে! অতি অধম ছার, জন- 
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মিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি । এ হেন সম্পদ 
মোর, দাঁসী হেয় ছিলু তোর, কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥ 
ইহা বলি বিষ্ুপ্রিয়া, কান্দে উতরোল হঞা, অধিক বাড়ল 
পরমাদ। প্রিম্মজন আর্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি, 
কোলে করি করিল প্রসাদ ॥ শুন দেবী বিষুণপ্রিয়া, এ 
তোরে কহিল হিয়া, যখনে যে তুমি মনে কর। আমি যথা 
তথা যাই, আছি যে তোমার ঠাই, সত্য সত্য সত্য এই দৃঢ়'॥ 
কৃষ্ণআজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ুপ্রিয়া মনে. গণি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর 
তুমি প্রচ্থু। নিজমুখে কর কাঁজ, কে দিবে ইহাতে বাধ, 
প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু ॥ বিষুপ্রিয়। হেটমুখী, ছল ছল 

. করে আখি, দেখি প্রভূ সরস-সম্ভাষে। প্রভু আচরণ কথা, 
শুনিতে লাগয়ে ব্যথা, গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ 

বড়াঁড়ি রাগ, দিশ! ॥ 
মোর প্রাণ আরে ছ্বিজ চাদ নারে হয় ॥ 

এই মনে অন্ুমানে দিন রাত্রি যায় । আগুনি জ্বালিল 
যেন সভার হিয়ায় ॥ সকল ভকতগণ একত্র হইয়া । গোরা- 
গুণগাথা কহে মরয়ে -কান্দিয়। । শচী বিষুতপ্রিয়া দহে 
কান্দে দিবা নিশি । দশ দিকৃ অন্ধকার শুন্য হেন বাসি ॥ 
পুরজন পরিজন স্বাস্থ্য নাহি পাঁয়। ছটপট করি সব নগরে 
বেড়ায় ॥ হেনই সময়ে শ্রীনিবাস ছিজরাঁয়। কাতর হৃদয়ে 
কিছু প্রসুরে স্ধায় ॥ এক নিবেদন আছে কহিতে ভরা । 
আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞ্রি চলি যাউ ॥ আর যেবা! 
পারে যেহ সঙ্গে চলি যাঁউ। তোমা! ন। দেখিলে কেহ ন। 
রাখিবে জীউ ॥ আঁগেত মরিব আমি শুন বিশ্বস্তর | আপন 
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অন্তর-কথ! কহিল গোচর ॥ এ বোল শুনিয়া! পহু লহ্ু লহ 

হাস। যে কিছু কহিয়ে তাহ! শুন শ্রীনিবাস ॥ আমার 
বিচ্ছেদ. লাগি না পাবে তরাস। কন্ু না ছাড়িব আমি 

তোঁমা সভার পাশ ॥ বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের 

মন্দিরে । নিরন্তর আছি আমি গ্রাঁণ কর স্থিরে ॥ প্রবোধ- 
ৰচন বলি তোঁষিল তাহারে । মুরারিগুপ্তের ঘরে . গেলা 

সন্ধ্যাকালে ॥ হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি-মন্দিরে | নিভৃতে 

কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে ॥ শুনহ মুরারি তুমি আমার 

বচন ॥ মোর প্রাণ-খ্িয় তুমি কহি তে কারণ ॥ কহিব 
উত্তম কথা শুন সাবধানে । উপদেশ কহি তোর হিতের 

কাঁরণে ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাঞ্জি ভ্রিজগতে ধন্য । তাহার 
অধিক বন্ধু মোর নাহি অন্য ॥ আপনে ঈশ্বর-অংশ 
অখিলের গুরু । যেচাঁহে আপনা হিত তাঁর সেবা! করু ॥ 

জগতের হিতকর্তী বৈষ্বের রাজ।। পরমভক্তিতে সে 
করিবে তাঁর পুজা ॥ তার দেহে পুজা পাইলে কৃষ্ণপূজা 
পাঁয়। নিভৃতে কহিল তোরে রাখিবে হিয়ায়।॥ আমি আর 
গদাধরপপ্তিত গোঁসাঞ্চি। শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাঁস 
রামাই ॥ জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে। অন্তর 
কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে । এ বোল শুনিয়া সে 
মুরারি বৈদ্যরাজ। অন্তরে জানিল প্রভূ অন্তরের কাজ ॥ 
সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব । পরিণামে যে কহিল 
এই অবলম্ব ॥ এ বোল বলিয়! প্রভূ নিজঘরে যাঁয়। কাতর 
অন্তরে কথা এ লোঁচন গায় ॥ | 

করুণ শ্রীরাগ ॥ 
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কি আরে হায় হয়॥ 

যে প্রভুর স্মরণে হয় ছুঃখ বিমোচন । কি আরে হয় ॥ঞে॥ 
রজনী বঞ্চয়ে গ্রভু আনন্দ হিয়ায় । আছিল; অধিক করি 

পিরিতি বাঢ়ায় ॥ মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয় ॥ যে 

কথায়ে থাকয়ে অন্তর সুস্থ হৈয়া॥ পুরজন পরিজন যার 
যে উচিত। এই মনে সভাকারে করয়ে পিরিত ॥ বৈরাগ্য- 
আবেশ প্রভূ পরিত্যাগ করি। ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পর- 
কাশ করি ॥ কার ঘরে হাস্ত পরিহাস কথা কহে। যার 

যেন হিয়া! তেন মত সৰ মোহে ॥ আছিল গুপত বেশে 
ঘার! সঙ্গে যাইতে । মায়ার প্রভাবে তাঁরা আইলা ঘরেতে ॥ 
নাঁনা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন। হাঁস বিলাস রসময় 
অনুক্ষণ ॥ সব লোক জানিলেন নাছবে সন্ন্যান। স্বচ্ছন্দ 

হইল সব লোক নিজদাঁস॥ শয়ন মন্দিরে প্রভু শয়ন করিল1। 
তান্থুল-স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ॥ হাসিয়। স্থতাষে প্রভু 
আইস আইন বোলে । পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে ॥ 
বিষুপ্রিয়! প্রভূ-অঙ্গে চন্দন লেপিল্ল। অগুরু কম্তৃরী গন্ধে 
তিলক রচিল ॥ দিব্য 'মালতীর মাল দিল গোরা-অঙ্গে।, 

শ্রীমুখে তান্থুল তুলি দিল নানা রঙ্গে ॥ তবে মহাপ্রস সে 
রসিক-শিরোমণি। বিষুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি ॥ 
দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা।। কবরী বান্ধিল দিয়া 

মালতীর গাভা ॥ মেঘ বন্ধ হেল যেন চাঁদের কলাতে।.. 
কিবা উারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥ সুন্দর ললাটে । 
দিল সিন্দ [রের বিন্দু। দিবাকর কোলে করি আছে যেন: 

ইন্দু॥ সিন্দ রের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর । শশিকোলে।৷ 
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সূর্ম্য তারা ধায় দেখিবার ॥ খঞ্জননয়নে দিল অঞ্জনের 
রেখ। গুরু কাম কামানের গুণ করিলেক ॥ অগুরু কম্তৃরী- 

গন্ধ কুচোপরি লেপে। দিব্য বস্ত্রে রচিল কীচুলী পর- 
তেকে ॥ নাঁনা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার । তান্বুল হাসির 
সঙ্গে বিহরে অপার ॥ ভ্রেলোক্য-অদ্ভুত রূপ নিরিখে বদন । 
অধর বান্ধুলী সাঁধে করয়ে চুন্বন॥ ক্ষণে ভূজলতা বেটে 
আলিঙ্গন করে । নব কমলিনী যেন করিবর কোলে ॥ নানা 
রঙ্গ বিথারয়ে বিনোদনাঁগর । আছুক আনের কাজ কাম 
অগোঁচয় ॥ স্থমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ । মদন- 
মুগধ যিনি রতির বিলাস ॥ হৃদয় উপরে থোয় ন৷ শুয়ায় 

শষ্যা। পাঁশ পাঁলটিতে নারে দ্ৌঁহে একময্যা ॥ বুকে 
বুকে মুখে মুখে রজনী গোীঁয় ॥ রস অবসানে দৌোহে স্থখে 

নিদ্রা যায় ॥ রজনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সত্বর। বিষু- 
প্রিয়া নিদ্রো যায় তার অগোচর ॥ বৈরাগ্য-সময়ে প্রেম! 
উভারে অধিক । সন্ধ্যা করিব বলি উনমত চিত ॥ এ সময়ে 

বিথারয়ে রঙ্গ রস ভাবএ ইহার কারণ কিছু শুন লাভা- 
লাভ ॥ যেজন যে মনে তজে তারে তেন প্রভূ। ভজন 
অধিক ন্যুন না করয়ে কভূ ॥ তাহাতে বিশেষ আছে অঞ্ধি 
কারী ভেদ। . অমায়া সমাঁয়া ভক্তি সবেদ নির্ধেবেদ ॥ বিনি 
অনুরাঁগে প্রেম ভক্তি হয় যবে । কৃষ্চে বন্দী করিবাঁরে নারে 

কেহ তবে ॥ করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ | বিচ্ছেদ 
হদয়ে তার বাটে অনুরাগ ॥ ভাঁব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর 

অঙ্গ ।.সেই মোর প্রেমপাত্র কভু নহে ভঙ্গ ॥ এহেন করুণা- 
নিধি আছে আর কে । আপন বাক্ষিতে প্রেম অনুরাগ দে ॥ 
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এই ত কারণে বিষ্ুপ্রিয়াকে প্রসাদ । ইহ! জানি মনে কেহ 
না গণ গ্রমাদ ॥ নরহরি পাদপন্ম করি শিরপরি। কহয়ে 
লোচন গোরা্টাদের মাধুরী ॥ 

করুণ শ্রীরাগ, বিভাষ । 

প্রভূ রে গোর! আরে হয়। গোরার্ঠাদ নারে হয় ॥ গরু ॥ 

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি। সন্ন্যাস করিব 
দঢ়াইল গৌরহরি ॥ কাঞ্চননগরে আছে ভারতীগোসাঞ্চি। 
সম্্যান করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ একান্ত করিয়া মনে 
কৈল বিশ্বস্তর। যাত্রাকালে লইল দক্ষিণ নাসার স্বর *% ॥ 
চলিল ত মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে । গঙ্গীসন্তরণে যান ছাড়ি 

নবদ্বীপে ॥ গঙ্গ। নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়ে। বজর পড়িল 

যেন সভার মাথায়ে ॥ কিবা দ্রিন মাঝে যেন রবি লুকাইল। 
সরোবর তেজি হংসগণ কোথা গেল ॥ কিবঙ্গিদেহ তেজি 

প্রাণ গেল আচন্থিতে। ভ্রমর। ছাড়িল যেন পদ্মের পিরিতে ॥ 
বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল.নবদ্বীপে । শোকের পর্বত যেন 
সভাঁকারে চাপে ॥ নিজ জন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া! । 
মুচ্ছিত হইয়! কান্দে অঙ্গ আছাঁড়িয়া। শচীদেবী কান্দে 
কোলে করি বিষ্ুপ্রিয়া। বিষ্ুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা 
পড়িয়া ॥ শচীদেবী কান্দে ডাঁকে নিমাই বলিয়া । .আগুনে 
পুড়িল, যেন ধক্ ধক্.হিয়া ॥ দশ দিক শূন্য হৈল অন্ধকারময়”। 

* মন্ুষ্যের নাসিক দ্রিয়। নিশ্বাসবাধু নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু এক- 

| কালে ছুই নাসিকাঁয় নির্গত হয় না । কখন বাঁম ও কখন দক্ষিণ নাসায় নির্গত 
' হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ নাসা হইতে নির্গমকালে পুরুষের ও বাম নাসা হইতে 
নির্ঘম কালে স্ত্রীলোকের যাত্র। করা উচিত। (ইহা ফলিতজ্যোতিষ-সিদ্ )। 
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কেমনে বঞ্চিব মৌরঘর ঘোরময়॥ গিলিবারে আইসে মোরে 

এ ঘরকরণ | বিষ যেন লাগে ইঞ্টবন্ধুর বচন ॥ ম!বলি 

আমারে আর না ডাঁকিবে কেহ । আমাকে নাহিক যম, পাঁশ- 

রিল মেহ॥ কিবা দুঃখ পাই পুজ্ ছাঁড়িলে আমারে । হাপুতি 

করিয়া মোরে গেল! কোঁথাঁকারে ॥ পটিয়া শুনিয়! পুক্র 

ইহাই শিখিলা। অনাখিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥ 
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাঁইয়ে গেলা । ভকত সবার প্রেম 
কিছু না গণিলা ॥ বিষ্ুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্ঘিৎ। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত ॥ বসন ন! দেয় গায়ে ন! 

বান্ধয়ে চুলি। হাঁ কান্দ-কান্দনা কান্দে উন্মভ পাগলী ॥ 
প্রভুর অঙ্গের মাল! হৃদয়ে করিয়।। জ্বালহ আগুনি তাহে 
ময়িব পুঁড়িয়া)॥। গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে মরমে | সবে 
একবোঁল বঞ্জৌ যেছিল করমে॥ অমিয়া-অধিক প্রভৃূষত তোর 

গুণ। এক্ষণে সফল সেই ভৈ গেল আগুন ॥ রহম্য-বিনোদ- 
কথ কহিবারে নারে । হিয়ার পোৌঁড়নে কান্দে অতি আর্ত- 

স্বরে ॥ চৌদিকে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা। কি কহিন 
সম্বরিতে না পারে আপনা ॥ অনেক শকতি সভে বলে ধীরে 

ধীরে। কি দিব প্রবোঁধ তোরে প্রাণ কর স্থিরে॥ যে দেখিলে 

যে শুনিলে এত কাল ধরি। প্রাণ স্থির কর সেই সব মনে 
করি॥ কি জাঁনহ ভগবান কার অপনার। শুর্টনয়াছ 
যত যত পূর্বব অবতাঁর॥ লোঁক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার । 

বড় ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥ যারে যেই আঙ্া 

কৈলা থাক সেই মতে । সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ়চিতে ॥ 
এতেক বচন যদি বৈল'ভক্তগণ | শুনিয়া কাতর হিয়! সন্বরে 
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ক্রন্দন ॥ তবে নিত্যানন্দ লঞ্। সব ভক্তগণ। যুক্তি করে 
কোথা গেলে পাব দরশন ॥ কেহ বলে যত তীর্ঘ করিব 
গমন যথা! গেলে গোরাঠাদের পাব দরশন ॥ কেহু'বলে 

বন্দাবন যাব -বারাণসী %*। নীলাঁচলে যাঁৰ যাহা থাকয়ে 
সন্গ্যাসী॥ কাঁঞ্চননগরে আছে. সন্ন্যাসী গোষাঞ্রিঃ | অক্স্যাস 
করিবে তথা পণ্ডিত নিমাই॥ এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনি- 
ঘাছি? সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি ॥ মিথ্যা বাঁক্যে 
সব লোঁক ধাইব তথারে । আগে আমি সত্য জানি কহির 
ভারে ॥ ধীর" ভক্তঙন কথোদেহ মোর সঙ্গে।: ধরিয়া 
আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে ॥ .তবে সব ভক্তগণ মনে 
অনুমানে। মুখ্য মুখ্য কথে। জন দিল তার দনে ॥ শ্রীচক্্ত 

শেখরাচাধ্য পপ্ডিত দামোদর ।' বক্রেশ্বর”আদি করি চলিলা 
স্বর ॥ এই সব লঞ” নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রবোধিয়া শচী 
বিষ্ুপ্রিয়ার হুদ্রয়॥ এখ। গেৌরহ্রি শীত্র চলিল! সত্তর | কোটি-: 
কুঙ্জর-মত্ত গমন স্রন্দর ॥ ঝর ঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা | 

পুলকে. আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা ॥ উদ্ধ রাস কেশ প্রভূ 
করিয়া বন্ধন মথুরার মল্ল যেন করিয়াছে গমন 1. বিরহে 
রাধার ভাবে হইয়া আকুল। কোথা... রাধা গেলা, মের, 

নাট মারে ক্ষণে 'চৌদিকে চাহি! ॥ এই মতে প্রেমাবেশে' 
চলি যায় পথে । অখিলের.গুরু. মোর গ্রভূ জগন্নাথে ॥ ফাঞ্চন- 
নগরে আইল প্রভূ বিশ্বস্তত্ব। ঘখা আছে কেশবভারতী 

* বরণা+অপি-বারাঁণসী। উত্তরে বরগা ও দক্ষিণে অঙ্গি লামে নদী 
আছে বলিয়া বারাণপী নাম হইয়াছে। বারাঁণসী অর্থে কাশীধাম (শিবক্ষেত্র)। 

চি 
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ম্যাসিবর.॥ পরম.ভকতি করি পরপাঁম করে । উঠিয়া সম্ত্রষে 
ন্তাসী নারায়ণ ম্মরে ণ*॥ বড় ভাঁগ্য মীনি দ্োহে সরস সম্ভীষ। 

বিশ্বস্র বলে মৌরে করাহ সন্যাস॥ এই মনে ছুই জনে 
আছে এক কালে। আইলা. সে নিত্যানন্দ শেখরাদি মেলে ॥ 
সম্ন্যাসিকে নমস্করি প্রভু নমস্করে 1 হাঁসিয়! কহয়ে প্রভূ ভাল 

হৈল আইলে ॥ তোমার গমনে মোর সকল মঙ্গল। জি 

হইব মোর জনম সফল ॥ এবোল বলিয়। পুন ভাঁরতী 

সম্ভাষে। প্রণতি মিনতি করে সন্াসের আশে ॥ ভারতী 
কহয়ে শুন শুন বিশ্বস্তর।. তোমারে সন্াস দিতে কীপুয়ে 
অন্তর ॥ এ হেন হ্থন্দর তন্ু তরুণ বয়েম।.জনম অবধি নাহি 
জান ছুঃখ-লেশ ॥ অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার । 

তোমারে সন্যাস* দিতে না হয় আঁমার ॥ পঞ্চাশের উদ্ধ 
হৈলে রাগের নিরৃভি ॥ তবে সে সন্ধ্যা দিতে তোরে হয় 
যুক্তি ॥ এবেটল 'শুনিয়! এভু কহে লহু বানী । তোমার 
সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি ॥ মায়া না করিহ মোরে 
শুন ন্যাসিমুনি। ধর্্মীধন্ তত্ব কেবা জানে তোমা বিনি ॥ 
সংসারে ছুল্লভ এই মানুষের জন্ম। তাহাতে ছুল্পভ 'কৃষ্ণ- 
তক্তিপরশ্ধরন্ম ॥ পরমছুল্পভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ | মানুষের 
দেহ এ তিলেকে হয় ভঙ্গ | বিলম্ম করিতে এই দেহ যদি 

'যাঁবে। তবে আর বৈষ্ুবেরসঙ্গ হবে কবে ॥ মায়া না করিহ 
মোরে করাহু সন্গ্যাস। তোর পর্সাদে মুঞ্চি হ্উ কষ্খদাস ॥ 

1 স্ল্্যাসিকে প্রণাম করিলে সন্যাঙ্গী প্রতিনমস্কার বা আশীর্বাদ করেন 

না, নারায়ণ-স্মরণ করেন, কারণ, সর্ঝত্র তাহাদেব ত্রহ্মভাঁব। ইহ] চির- 
প্রসিদ্ধ। এখনও এই প্রথ! অনেক স্থলে দেখ! ঘাঁয় 
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ইহা বলি করুণ অরুণ ছুনয়ান। ছল ছল করে অশ্রু কাঁতর 
বয়ান ॥ হুহুক্কার গর্জন সিংহ যিনি পরাক্রম। ভাবময় সৰ 

দেহ অতি স্মলক্ষণ ॥ হরি হরি বলি ডাঁকে মেঘের গর্জনে | 
অবিরাম প্রেম-বারি ঝরে ছুনয়ানে ॥ ত্রিভঙ্গ হুইয়! বংশী 
বংশী বলিডাকে। ক্ষণে রাদমণ্ুলী করিয়। অঙ্গ ঝাঁকে । 
গোবদ্ধন রাধাকুণ্ড কলি হশসে কান্দে | চমৎরুত হৈল ন্যাসী 
মন্তরে ত চিন্তে ॥ অন্তরে চিন্তিয়া কিছু বলে ন্যাস্রাজ । 
অন্তর জানিল মোর ভাল নহে কাঁজ ॥ জগতের গুরু এই 

জগতের নাথ । গুরু বলি আমারে করিব যোঁড় হাত. ॥. এত 
অনুমানি ন্তাসি.কহিল উত্তর। সন্ধ্যা করিবে তবে" যাহ 

নিজ ঘর ॥ সাক্ষাতে জননী ঠাঞ্ডি হইবে বিদায়। তোর 
পত্রী স্থচরিতা যাবে তাঁর ঠায় ॥ সাক্ষাতে সভার, ঠাঞ্িঃ 
বিদায় হইয়।। আসিবে আমার ঠাঁই সভারে বুঝাঞা ॥ মনে 
আছে গোরাচাদে করিয়। বির্ধয় আসন ছাড়িয়া আমি-যাঁব 
অন্য “াঁয়॥ অন্তর্ধামী ভগবান এ মন জানিয়া! পানি 

তোমার আজ্ঞ। বলিল হাঁসিয়। ॥. চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ 
। পুরে । দেখিয়। ভাবিল ন্যাসী আপন অন্তরে ॥ যার লোম- 
কুপে ব্রহ্মাণ্ডের গণ বৈমে। তারে পালাইয়া আমি যাব 
কোন দেশে ॥ ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি । 
সভার জীবন এই দর্বজন-সাঁক্ষী ॥ ইহা ভাবি সন্ত্রাসী 
ডাকিয়া গৌরহরি। বলিতে.লাগিল৷ কিছু অনুনয় করি ॥ 
আর এক বোল বনি শুন বিশ্বত্তর । তোমারে সন্গ্যাস দিতে 
বড় লাগে ডর ॥ তুমি জগতের গুরু «কে গুরু তোমার । 

মিছ! বিড়ম্বনা! কেনে করহ আমার ॥ এবোল শুনিয়। কান্দে 
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বিশ্বস্তর রাঁয়। আরতি * করিয়! ধরে সন্্যালির পায় ॥ প্রণত 
জমেরে কেনে বল দুর্ধবচন । মরিলে কি ছাড়িআমি তোমার 
চরণ ॥ মৌরে যত বল মোর খুঝিবারে মন। এক নিবেদন 

আছে শুনহ কথন ॥ এক দিন রাত্রিশেষে দেখিলু স্বপন । 
সম্গ্যাসের মন্ত্র মৌরে কহিল ত্রা্গণ ॥ দেখ দেখি এই বটে 
[হয় কিবা নহে। ইহাঁ-বি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ এই 
মতে ননন্্যাসির কর্ণে কহে মন্ত্র। প্রকারে হুইল! গুরু" 
মাপনি স্বতন্ত্র॥ .বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঞ্রি। 
সন্ন্ন করাঁব তোঁরে শুনহ নিমাঞ্রি। ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু 
নাঁচয়ে আনন্দে । হার হরি বলেন গভীর মেঘ্বনাদে ॥ গৌর- 
শরীরে ভেল' পুলবটঈ সারি. পারি । অমিয়! পসারে যেন 
অঙ্গের মাধুরী ॥ অরুণ.নয়নে জল ঝরে অনিবার । দেখিয়া! 
সকল লোক করে হাছাঁকার ॥ .কাঞ্চননগর-লোক. দেখি- 

ঘারে. ধায়। যে দেখয়ে .তাঁর হিয়। নয়ন জুড়ায় ॥ কিবা 
রৃদ্ধর্শকবা অন্ধ কি-নারী- পুরুষ। কিবা সে পণ্ডিতগণ এ গণ্ড 
মুরুখ ॥ শিশুগণ ধায় আর. কুলের যুবতী । নিজ ছায়া নাহি 

চিনে, হেন রূপবতী ॥ কাখে কুস্ত করি কেহ দাড়াইয়। 
চাহে । লাঁড়িতে না পারে সেহ লড়ি ধরি ধায়ে॥ ধন্য ধদ্য 

করে লোক বাখানয়ে রূপা এত কালে দেখিল এ অতি 
অপন্ধপ ॥ .ধন্য ধন্য*জননী ধরিল পুক্র গর্ভে । দ্রেবকী স্মান 

সেই শুনিয়াছি পুর্বে ॥ কোন ভাগ্যবতী হেন পাঁঞছিল 

* এই গ্রন্থে আরাতি শব্ধ অনেক দেখা যাইতেছে, ইহার অর্থ প্রদদীপা্দি 
ঘুরাঁন নহে। প্রায় অনেক স্থলেই আরতি শব্দের অর্থ__অতি উৎকঠা বা 
দ্লীন-ভাঁব প্রদর্শন কর * 
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_পতি।. ভ্রেলোক্যে তাহার সম নাহিক যুরতি ॥ রূপ দেখি 
নিজ আঁখি পালটতে নারি। ইহ্ঠুর সন্গ্যাস কিব! সহিবারে 
পাঁরি॥ কেমনে বা জীবে এই ইহার. জননী | এ.কথা শুনিলে 
মাত্র মরিবে রমণী ॥ এত অনুমান করি কান্দে সব লোক 
ডাকিয়া কহয়ে প্রভূ না করিহ শোক ॥ আশীর্বাদ মোরে 

কর শুন মাতা পিত। | সাধ লাগে কৃষেঃের চরণে দেই মাথ। ॥ 
যার যেই নিজ পতি সেই তাহা! চাছে। গার চিত্ত বাস্ধি- 
বারে করয়ে উপায়ে ॥ রূপ যৌবন যত এ রস লাবণ্য। নিজ 
পতি-ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥ মমে মনে করহ সভার অনু- 
ভব। পতি বিন যুবতির মিছ হয় সব ॥ কৃষ্ণপদ 'বিনু মোর 
নাহি অন্য গতি। নিছ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপত্ভি ॥ 

ইহা! বলি.মহাপ্রভু করয়ে রোদন। ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল 
সন্বরণ ॥ তাঁর পর দিনে প্রত গুরু-জাজ্ঞা লঞ্ো! | সঙ্গ্যাস- 
বিধান কর্ম করয়ে হাঁসিয়! ॥ করিল সকল কর্ম যে ছিল, 
উচিত। সন্ন্যাস করিব বলি আনন্দিত-চিত॥ আপনে আচার্য্য- 
রত্ব কৃষ্ণপূজা করে। .চৌদিকে বৈষ্ণব সব হরি হ্রি 
বলে ॥ গুরুর সম্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি। মাগয়ে সম্যাম 
মন্ত্রপরণাঁম করি ॥ গ্ুগুন করিল প্রভু শুন তার কথ।। য৷ 
শুনিলে সভার হুদতয় লাগে ব্যথা ॥ সকল বৈষ্ণব'জনে লাগে 
হিয়া কাপ। যুগুনের কালে বস্ত্র দেই মুখ ঝাঁপ ॥ কমলা- 
লালিত ফেশ ত্রৈলোক্যন্থন্দর । মালার সহিতে. লাম্বে এ. 
গজ কন্ধর ॥ পুরুবে চূড়ার বেশে মোহিলৈ জগত্। যাহার 
ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত ॥ গোপ-বধূ যাহা লাখি ছাড়ি- 
লেক লাঁজ। জাতি কুল শীল ভয়ে পড়িলেক বাজ ॥ হেব 
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কেশ মুখুন করিতে চাহে পহু। কান্দয়ে সকল লোক না 

তুলয়ে যুক্ু ॥ নাপিতে ন! দ্রেই হাত শিরের উপরে । তরাসে 
তাহার অঙ্গ করে থর্ হরে ॥ কাঞ্চননগরের লোক এ নারী 
পুরুষে । ফুকরি ফুকরি- কান্দে সকরুণ ভীবে॥ নাপিত 
কহয়ে প্রভূ নিবেদি চরণে । তোর শিরে হাত দ্রিব কাহার 
পরটণে ॥"আমার্'শকতি'নাহি করিতে মুগ্ডন। সুন্দর কুঞ্চিত 

"কেশ ভ্রেলোক্যমৌহন॥ দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন। 

যে কর দে কর প্রভু না কর মুণ্ডন ॥ এরূপ মানুষ নাই জগত্: 
ভিতর। তুমি সর্ধবলোকনাঁথ জানিল অন্তর ॥ এ বোল 
শুনিয়! প্রভু অসন্তোষ পায়। বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে 
ডরায়॥ অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা। তোর শিরে 
হাত দিয়! ছোব কার পাঁ॥ কার পায় হাত দিয়া করিব 
নিজ কীর্তি ।' অধম নার্পিত জাতি এই মোর বৃতি॥ এবোল 

"শুনিয়া প্র সদয়-হৃদয়। না৷ করিহ বৃত্তি তুমি ঠাকুর কহয় ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঁঙাইবে | অন্তকালে বাদ তোর 
মোর লোকে হবে ॥ মুণ্ডনের কলে সে নাপিতে বর পায়। 

কাতির হৃদয়ে এ লোচনদাস গায়॥ | 
| __ পুরবী সিন্ধুড়া রাগঞ্জ 
মুগ্ডন করিয়! প্রভু দেখি ভক্ষণে। ঈশ্যাস করয়ে শুভ- 

দিন সংক্রমণে ॥ মকর লেউটে কুস্ত আঁইসে হেন বেলে & | 

* মাঁঘ মাসে হৃ্যদেব মকররাশিতে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ফাল্ুনে 
কুস্ত রাশিতে আগমন করেন। এ সংক্রম (সংক্রান্তি) কে মাকরী সংক্রান্তি 
কছে। অর্থাৎ মাঘ মাপের শেষদিনে রবিসংক্রম কালে মহাপ্রভু, বর্ধমান, 
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সম্য।সের মন্ত্র গুরু কহে হেন কাঁলে ॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ 
করে সন্কীর্তনে ৷ মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বস্তরের অবণে ॥ মন্ত্র, 

পাঞা বিশ্বস্তর পুলকিত অঙ্গ। শতগুণ বাড়ে কৃষ্ণপ্রেমার : 
'অরঙ্গ | অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবাঁর | ক্ষণে মাল সাট 
মারে ছাড়ি হুহুঙ্কাঁর ॥ সন্ধ্যা করিল ইহা বলিয়া উল্লা্। 
ক্ষণে ক্ষণে প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস ॥ হেনই সময়ে কনে 
ভারতী গোপাঞ্জি। কি নাঁম. তোমার হয় শুনহ নিমাঞ্জি ॥ 

যতেক বৈঞ্কগণ ছিল সেই খানে । সভে মিলি ন্যাঁসিবরে 
করে অনুমানে ॥ বুদ্ধি অনুসারে কহে যাঁর যেই মনে । হেন! 
কুঁলে শুভবাণী উঠিল গগণে ॥ ধ্বনি শুনি সর্বলোক.হৈল | 
চমহকাঁর। « ীুষ্চৈতত্য” নাঁম করহ ইহার ॥ নিদ্রারূপ] 
মহাময়া দ্রেবী ভগবতী। আচ্ছাদিল সর্ধজন ছন্ন ভেল-মতি-& 

যতেক করয়ে বলি'নিন্দের স্বপনে । আপনে ঠাকুর সভার 
করান চেতনে ॥ আগনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে, সভারে । 
ৰ ্রীকুষ্ণচৈতন্য তেঞ্ বলিলে : ইহ্থারে ॥ এতেক বচম সভে 
দৈবমুখে শুনি। আনন্দিত সর্বলোক করে হরিধ্বনি ॥ 

গুরুর আশ্রমে প্রভূ দে দিন তথায়।.. গুরুভক্তি করি 
সুখে বঞ্চিলা গোঁসাঞ্জি ॥ রজনী বৈরুতব মিলি কারে সন্থী- 
ভন। গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে .মোহ্ন ॥ কেশবভারতী 
নাচে প্রেমানন্দ স্বখে। ঠীকুর নাচয়ে হরি বলে সর্ববলোঁকে ॥ 
প্রেমাশন্দে পূর্ণ দেহ পাশরে আপনা। ব্রহ্গ-ন্ুখ অল্প করি 
মানয়ে ছুক্ভুনা ॥' এই মনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়। 
প্রভাঁতে উঠিয়! প্রভু মাগেন বিদায় ॥ গুরু প্রদক্ষিণ করি 

| ইন্্রানীপরগণা কাঞ্চননগর (  কাটোয়াতে ) ). কেশবভারতীর 1 নিকট ও সন্যাস 

গ্রহণ করেন। 
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রুরয়ে প্রণাম । মীলাচল যাব যদি পাই সম্ঘিধান ॥ গুরুর 

চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর । কেশবভাঁরতীর হিয়! করে ছুর্ 
ভুত্ব॥. ছল ছল করে আঁখি করুণাঁর জলে। বিদায়-সময়ে 

গোরার্টাদদে করে কোলে ॥ গুরুভক্তি লওয়ারাঁরে কর বিধি- 
কর্ম । সংস্াপন করিবে সঙ্ধীর্ভন ধর্ম ॥ সব লোকে সি: 

রিতে করুণ! প্রকাশ । আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই 
সম্গ্যাস ॥ আমার নিস্তার যেন-হয় বিশ্বস্তর । এই মোর রা 
ভুমি পালিহ অস্তর ॥ চরণ-পরশ করি চলিলা“ঠাকুর। পথে 
বাঁইিতে: প্রেনানন্দ খাটিল প্রচুর ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাঁকে 
অন্তর উল্লাল। ক্ষধেকে রোদন ক্ষণে অষ্ট অট্ট হাঁস ॥ বুক 

বাঞ। পড়ে ধারা নয়নের জলে । স্থুরনদী ধারা যেন সুমেরু- 
শিখয়ে ॥ কদস্য কেশর জিনি একটা পুলক । কণ্টকিত সর্ব 
অঙ্গ আপাদ-অন্তক ॥ মত্ত করিবর যেন রঙ্গ করি যায়। নির্ভর 
প্রেমায় জলণে কৃষ্ণ-গুণ গীয় ॥ ক্ষণেফে পড়য়ে ভূমি রে স্তব্ধ 
হঞ। 1 ক্ষণে লল্ফ দিয়া :উঠে হরি বোল বলিয়া! ॥ ক্ষণে 
গোপিকাঁর 'ভাব ক্ষণে দাশ্য ভাব | ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে 
ক্ষণৈ শীত্্র ধাঁ ॥. এই মনে দিবা রাত্রি না জানে আনন্দে। 
রাঢ়দেলে না. গুনিল "কৃষ্ণ নাম গন্ধে ॥ কৃষ্ণ নাম না শুনিয়া 
থেদ উঠে চিতে । "নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রধেশিতে ॥ 
দেখি সব ভক্তগণ করে অন্দুতাপ | গৌরাঙ্গ গোলোরে যায় 
কি হবে রে বাঁপ ॥ তবে নিত্যানন্দ প্রু-বলে -বীরদাপে । 
রাখিব টতন্যআমি আপন প্রতাপে ॥ নেই খরদনে শিশুগণ 
গোধন চরায়। পিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥ ফে 
কালে গেলেন প্রভু জলের মমীপে ॥ হুরি বলি ডাকে বৰ 
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শিশু আচন্বিতে॥ তাহ। শুনি লেউঠি আইলা গৌরহরি। বল 
বল বলে তার শিরে হত ধরি ॥ তোমারে করুণ কপ. প্রভু 

ভগবান্। কৃতার্থ করিলে শুনাইলে কৃষ্ণনাম ॥ প্রেমানন্দে . 
ভাঁষে প্রভূ আনন্দিত হিয়1!। ভিক্ষা'করিল প্রভু কতদূর 
গিয়া ॥ হেন মতে দিব! নিশি নাহি জানে স্থুখে । তিন দিন 

বহি অন্ন জল দিল মুখে ॥ হেন মনে প্রেনানন্দে দিন রাতি 

যায়। শ্রীচক্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায় ॥ কছিল ঠাকুর পুনঃ 
হৈব দরশন। অচিরে হইবে দেখ! না হও বিমন ॥ এ রোল 
বলিয়। প্রভু চলিগ। সত্বর । কান্দিতে কান্দিতে যায়-প্রীচন্দ্র- 
শেখর॥ হেথা নবদ্বীপের লোক একদৃষ্টে রহে। শ্রীচন্দ্রশেখর 
আসি কিবা বার্তী কহে ॥ কহয়ে লৌচন ইহ! কনে ন! 
যায়। শ্রীচন্দ্রশেখরাচারধ্য নবদ্বীপ পায় ॥ 

করুণ শ্রীরাগ ॥ 
নবদ্বীপে, প্রবেশিতে আচার্্য-শেখর | নয়নে গলয়ে অশ্রু- 

ধারা নিরন্তর ॥ নবদ্বীপবাঁসী যত তাহারে দেখিয়া । প্অন্তরে 
পোড়য়ে প্রাণ ধক্ ধক্ হিয়া ॥ সকল বৈষ্ণব আসি মিলিল। 
সেখানে | সন্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে ॥ পুছিতে ন। 
পারে কেহ মুখে নাহি রায়ে। শুনি শচী উনমতা আউলা 
চুলে ধায়ে ॥ আঁচাধ্য বলিয়া ডাকে উন্মন্ত পাগলী । ন। 
দেখিয়া গৌরাঙ্গেরে হই উতপেেলি ॥ আমার নিমাই কোথ! 
থুঞ্া। আইলা তুমি। কেমনে মুণ্তিলে মাথা কোঁন দেশ 
ভূমি ॥ কোন ছ।র সন্গ্যাপী সে হদয় দারুণ। বিশ্বস্তরে মন্ত্র 
দিতে না হইল করুণ॥ সে হেন-স্বন্দর কেশ লাবণ্য 
দেখিয়।। কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়। টি কেমন 

| ৩৩] 
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.পাপিষ্ট তেন কেশে দিল খুর। কেমনে বাঁচিল সেই দারুণ 
নিঠুর ॥ আবার. নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। মস্তক 
মুড়াঁঞা বাছা কেমন বা হেল ॥ আর 'ন। দেখিব পুত্র ! বদন 

তোমার । অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥ রন্ধন করিয়। 
আর নাহি দ্রিরভাত। সে হেন শ্রীঞঙ্গে আর নাহি দ্বিব 
হাত ॥ জ্ুন্দর-বদনে চুন্ব নী দিব মো! আর। ক্ষুধার সময় 

কেব! বুঝিবে তোমার ॥" বিষ্ুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী 
বিদরে। পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝরে ॥ হায় হায় 
কিব! দৈব হইল আমারে । গৌর বিনু আমার সকল আদ্দি- 
যারে ॥ সে হাঁস্ত লারণ্য দেহ না'দেখিব আর। ন। শুনিব 

বচনচাতুরী স্বধাসপার ॥ অনাথিনী করিয়। কোথারে গেল৷ 

তুমি।. সোঙরিব তুয়। গুণ নিবেদ্িয়ে আমি ॥ কোন অভা- 
গিনী কোল ছাড়িয়া আইল। খগুত্রত অভাগিনী.কেনে ন। 
মিল ॥ পুজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে । কেমনে ধরিব 
হিয়। ঞ্তাম। অদর্শনে ॥ বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর নারী । 
আমি অভাগিনী দেহ এতকাল ধরি॥ মরি মরি গৌরাঙগুন্দর 
কতি গেলা । আমি নারী অনাথিনী সহজে অবল! ॥ কোন 
দেশে যাব লাগ পাব কোন ঠাঞ্ি। যাইতে না দির কেহ 
মরিব তথাই ॥ মায়ে অনাথিনী করি গেলী কোন দেশে । 
কেমনে বঞ্চিব সেহ তোমার হুতাঁশে॥ পাঁপিষ্ঠ শরীরে মোর 
প্রাণ নাহি যাঁয়। ভূমিতে লুটাঁঞ1 দেবী করে হায় হায় ॥ 
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়। | ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে 
'ত ফুলিয়। ॥ ক্ষণে মৃচ্ছ্! পায় রাঙ্গা-চরণ ধেয়ানে। সম্থিত ন! 
পায় ক্ষণে অনেক-যতনে ॥ প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত- 
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নাঁদে। বিষ্ুপ্রিয়া-ক্রনান শুনিয়া! লোক কান্দে ॥। সব জন 
বলে হের শুন বিষু্প্রিয়া । কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর 
হিয়।॥ তের অগোচর নাহি তোর প্রভুর কাজ। বুঝি! 
প্রবেঁধ কর নিজ হিয়া মাঝ ॥ প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র 
হইয়া। বিচার করয়ে গোরা্টাদের লাগিয়া ॥ সন্স্যাস করিল 
মো' সভারে ছুঃখ দিয়।। এখনে ছাড়িয়া গেল নিদারুণ 

হৈয়। ॥ তাঁরে ধিক্ দয়ালু তার বড় নাম ।. নাঁম হৈতে তাঁরে 
পই এই মোক্ষ কাম ॥৫তার বাক্য আছে পুর্ব মো৷ সভার 
তরে॥ নাম যেই লব দেই পাইব আমার ॥ এত চিন্তি 
নাম লইতে বঙ্িল। সভাঁই। শচী বিষুপ্রিয়া আর ফত যত 
যেই ॥ কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী । নাম লৈতে : 
বসিল। গৌরাঙ্গ করি গতি ॥ নাঁমপাশে বান্ধিল্ল গৌরাঙ্গ মত 
সিংহ। দাগাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ ॥' দিত্যানন্দ অঙ্গে 
অঙ্গ হেলিয়! রহিল । অঝর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল ॥ 
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি । শাস্তিপুরে তারে 

দেখিয়ে যেন আমি ॥ শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল । 
দেখাইব সভাঁকারে এই সত্য কৈল॥ কহয়ে লোচনদাস, 

কাতর হিয়ায়। তবে প্রভু গোরা্টাঁদ করিল! বিদায়-॥ 

নবদ্বীপ যাহ ভুমি শুনহ বচন। নদদীয়ালগরে মোর যত বন্ধু- . 
গণ ॥ ভারে কহিও মোর “নারায়ণ/-বাধী। অদ্বৈত-আচার্য্য 

ঘরে উত্তরিব আমি ॥ সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে.।' 
একত্রে হইব দেখ আচার্য্ের ঘরে ॥ ইহা'বলি মহাপ্রভু 
চলিল! সত্বর। নিত্যানন্দ যান তবে নদীয়ানগর ॥. নদীয়া- 

নগরের লোক জীয়তেন্তে মরা । কাটিলে কুটিলে রক্ত.মাংস 

ডে ওসি 



২৬০ | চৈতন্য-মঙ্গল। 

নাহি তারা 1 উদরে নাহিক অন্ন টল মল তনু । সর্ব অন্ধ- 
কার তারা গোরাাদ বিন্ুু ॥ আচন্িতে নিত্ডাঁনন্দ নদীয়া- 
নগরে । গায়ে বল হৈল সভে ধাইলা সত্বরে ॥ যাইতে না 

পারে পথে টল মল করে । দেখিতে ন! পায় পথ নয়নের 
জলে ॥ সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে । পুছিতে না 
পাঁরে কিছু নীরস বদনে ॥ শচ্ঠী অতি উনমতি ধায় উদ্ধমুখে। 
এ ভুমি আকাঁশ শচীর যুড়িলেক শোকে ॥ আর্তনাদে ডাকে 
শচী আরে অবধৃত। কোথা থুঞ্া আইলে আমার সোণার 
সত 1 ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে । টল মল করে 
নাহি চাহে পথ পানে ॥ শচী দেখিণঅজ্যুর্থান করিল ঠাকুর । 

শচী কহে মোর পুভ্র আইসে কত দূর ॥ নিত্যানন্দ কহে 
খেদ ন$ করিহ চিত্তে । আমারে পাঠাইল তোমা.সভাকারে 
নিতে ॥ অদ্বৈত আচার্ধ্য ঘরে রহিব ঠাকুর। খেদ না করিহ 
দেখ! হইব অদূর । চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবাঁরে । সেই 
মনে সেই ক্ষণে সর্বজন চলে ॥ আবালবৃদ্ধ যুবতি মুক ধীর 
জন । মূর্খ কিবা তপস্বী চলিল। সর্ধবজন ॥ শচী আগে আগে 
ধায় গাঁয়ে হেল বল। আনন্দে চলিয়। যাঁয় বৈঝুব সকল ॥ 
অছ্ৈত-আঁচীর্ধ্য ঘরে উত্তরিল গিয়া! ভাঙ্গিল কাকাঁলি তাহ! 
প্রভূ না দেখিয়া ॥ অছৈত আচার্ধ্যে কথ পুছি নিত্যানন্দ। 
রা আশ্রমে প্র করিল! নির্বন্ধ ॥ আমারে পাঠাঞ! 
দিল এ সতাঁরে নিতে । "আর কিছু না জানিয়ে কি আছয়ে 
চিতে ॥ ইহ! বলি দ৫েৌোহে মেলি করে কোলাকুলি । গৌরাঙ্গ 
সন্গ্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী ॥ মুষ্রি অভাগিয়া সঙ্গ ন| 
পাইল তার। কবে চাদমুখ মে দেখিব তাঁর আর ॥ শচী 
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উনমতি পুছে তখনি তখনি । সব জন বলে প্রভু আমিকে 
এখনি ॥ উৎকণা বাট়িল সব জনার হৃদয় । আইলা ত মহা- 
প্রভূ হেনই সময় ॥ আছিল অধিক কোটিগুণ দেহ-ছটা। 
আর তাহে চন্দন উজ্জ্বল দীর্ঘ ফুট ॥ গোরা-গায়ে অরুণ বসন 

: উজীয়ার | গ্রাতঃকাল-সূর্ধ্য যিনি বরণ তাহার ॥ দণ্ড করে 
আইসে প্রভূ সিংহের গমনে ৷ দেখিয়া! সকল লোক পড়িল! 
চরণে ॥ হিয়] জুড়ীইল দেখি অঙ্কের ছটাকে । পাশরিল সর্বব 
শোক ছুঃখ লাখে লাখে ॥ আনন্দে ভরল হিয়] নাহি শোক 
দুঃখ । এক দৃষ্টে চাঁহে শচী বিশ্বস্তরমুখ ॥ যতেক আছিল 
শোঁক কিছু নাহি চিতে। অমিয়। সিঞ্চিল মুখ দেখিতে 
দেখিতে ॥ অদ্বৈত-আচার্ধ্য গোসাঞ্ি আনন্দহিয়ায় | দিব্যা- 
সনে বসাইল প্রভু গোরারায় ॥ *পাদ প্রক্ষালন করি মুছায় 
বসনে। পাঁদোদূক পান কৈল সব নিজজনে ॥ জয় জয় 
ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল। সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ- 
হিল্লোল ॥ তেজ দেখি আনন্দিত হৈল। হরিদাস। মুরারি 
মুকুন্দ দত্ত আর ' শ্রীনিবাস ॥. দণ্ডব প্রণাম করে ভূমিতে 
পড়িয়া। ছল ছল করে আখি বদন দেখিয়া ॥ প্রেমে গদ 

গদ স্বর অঙ্গ পুলকিত.। মৈল শরীরে জীউ আঁইল আচস্থিত ॥ 
হেন মনে নিজজনে দেখি গোরারায়। কৃপাঁদিঠে চাহে 
দ্নয়। বাঁ়িল -হিয়ায় ॥ কাঁরে নিজকরে প্রভু পরশন করে। 

হাসিয়া সম্তাষে কারো কোলে চাঁপি ধরে ॥ যার সেই অভি" 
মত করয়ে ঠাকুর । সভার হৃদয়ে প্রেম বাট়িল প্রচুর ॥ হু 
হৈলা সব জন দুরে গেল শোক । আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি হরি 
বলে লোক ॥ .অদ্বৈত-আচাধ্য গোসাঞ্ি ভক্ত স্থচতুর- 
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তাঁহার আশ্রমে ভিক্ষা করিল। ঠাকুর । তবে সব জন যাঁর 

যেই অনুরূপ। ভোজন করিল! সভে আনন্দ কৌতুক ॥ 
সন্ন্যাম করিল। প্রভূ. কারো নাহি মনে। আনন্দে গোঙায় 
সভে রাত্রি সঙ্ীর্তনে ॥ সন্ধীর্তনে ভোল। প্রভূ নিজ-গুণ গায়। 

আনন্দহৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায় ॥ সর্ধ্ব ভক্তগণ নাঁচে . 

প্রেমক্্রস রঙ্গে । অট্ত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে ॥ 
সভার হৃদয়ে প্রেম বাট়িল অপার অশ্রুকম্প পুলকাদি 

স্বাত্বিঞ বিকার ॥' সতার হৃদয়ে তেল আনন্দ উল্লাস। এছন 
শুনিয়া সখী এ লোচনদাস ॥ 

ভুষটিয়ারি রাগ, দিশা ॥ 
ভায়। আরে আরে গোরা গোসাঞ্চির মহিমা গুণ 

গাও (মৃচ্থা) ॥ * 
আরে ভায়া প্রাণ-তাঁয়। সংসাঁর বাতুনা রে ছাড়িছ। 

জগতে যাবত কাল জীয় ॥ গর ॥ 

এই মতে শুভরাত্তি স্তপ্রভাত হৈল1 | প্রাতঃক্রিয়া করি 

প্রন্ভু আসনে বসিলা ॥ গড করে যেন সর্বরাঁজের ঈশ্বর | 
অরুণ-বসন অঙ্গে করে ঝল মল॥ যত নিজ জন কাছে আছেন 
বসিয়া । হাঁসি হাসি কহে প্রভূ সভা! সন্মৌঁধিয়া ॥ প্রীনিবাঁস 
আ্ধি করি ফত ভক্তগণ। আপন আশ্রমে সভে করয়ে গমন ॥ 

নীলাচলে' যাব জগন্নাথ দরশনে | "দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন 
বদনে ॥ তোমরা থাকিবে আজ্ঞা! করিবে পালন । নিরস্তর 
দিব। নিশি করিহ কীর্তন ॥ হরি নাম ভক্ত সেবা করিহ 
স্থাপন। এই ধর্ম করি যেন তরে সর্বজন ॥ নির্মৎসর অন্তর 
হইব সর্বজনে । সভে সভাকার মন করু আরাধনে ॥ এ 
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বোল বলিয়। প্রভু উঠিল! সত্বরে । বা বেটি সভাকারে 

আলিঙ্গন করে ॥ প্রেম-জলে দুনয়ন করে ছল ছল। সকরুণ 
কণ্ঠ ভেল গদ গদ স্বর ॥ হেনই সময়ে সেই প্রভু হরিদাস । 

দত্তে তু করি পড়ে পাদান্থুজ-পাশ ॥ অতি আর্তনাদ 
কান্দে সকরুণ স্বরে। শুনিতে সকল লোঁক ছদয় বিদূরে ॥ 

ব্যখিত হইল প্রভু. সজলনয়ন। কাতির অন্তর কিছু কহিছে 
বচন ॥ এই মত ভাগ্য শোর হবে কত দিনে।. পড়িয়! 

কাঁন্দিব জগন্নাথের চরণে ॥ কহিব কাতর কথা পাদাদ্ুজ 

পাঞ্া। সফল করিব আত্ম! প্রীমুখ দেখিয়। ॥ এবোল বলিতে 
চারি পাশে ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া! সবে কররে রোদন ॥ 

চেতন হরিল শচী-কাঁন্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে 
নিজপুত্রের গলায় ॥ কেহ পায়ে ধয়ি কান্দে আউদল চুলি । 
অনেক যতনে তবে আপন! সম্বরি ॥ শ্রীনিবাস হরিদাস 

মুরারি মুকুন্দ। প্রভুরে কহিতে কিছু করিল প্রবন্ধ ॥ কি 

বলিতে পারি প্রভূ করিলা সন্ন্যাস । এখন ছাড়িয়। যাহ নিজ 

সব দাস ॥ একেশ্বর কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।. ক্ষুধায় 
ভৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥ শচীর ছুলাল তুমি হুলিল- 

চরিত %*। ছুখানি চরণ বিধুঃপ্রিয়ার সেবিত ॥ তক্তগণ-নয়ন 
অমিয়া দ্রিঠি পাতে । এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাতে 
হাতে ॥ অনেক আছিল প্রেম ফল প্রতি আশে। সম্যাস 

করিয়। শুন্য করিল! নৈরাশে ॥ পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় 
ছাঁড়িয়া। ঘরে চলি যাবে তোরে বিদায় করিয়া ॥ এক্ষণে 
চলিয়! যাঁব মো সব অধম । তোর ধর্ম নহে তুমি পতিত 

* দুল্লিল-আঁছুরে, যে আব্দার করে। 
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পাঁবন"॥ করুণা-কর্দমে তনু গড়িয়াছে বিধি । বিনোদ বিলাঁস 

লীলা দিয়া নানা নিধি ॥ এমত করিতে প্রভু ন। জুয়ায় 

তোরে । আপনে.রোপিয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে ॥ যে যায় 

তাহারে লহ সঙ্গতি করিয়া। নহে বা মরিব সভে আগুনে 

পুড়িয়া ॥ হের দেখ তোর মাতা শন্ঠী অনাথিনী। সহিতে 

না পারি উহার বিনাইএ বাণী ॥ বিঞুপ্রিয়ার কান্দনাতে 

পৃথিবী বিদরে। শৃন্ত হৈল নবদ্বীণ নগর বাজারে ॥ শৃন্যময় 

লাগে সর্ব বৈষ্বের ঘর। সভাকার বাড়ি শত যৌজন 

অন্তর ॥' রহস্য বিনোদ কথা না কহিব আঁর। না দ্বেখিব 

নৃত্যাবেশ থ্রেমীর প্রচার ॥ নাচিবার কালে-আর না করিবে 
কোলে । “না. দেখিব অরুণ নয়ন প্রেম-জলে ॥ কেমনে ন! 

দেখি জীব তোঁর মুখচন্দ্র। নয়ন থাকিতে কেনে করাইলে 

অন্ধ ॥ না দিব বিদায় প্রভূ যাব তোর সঙ্গে। তোমার নিঠুর 
বাণী পোড়ে সব অঙ্গে ॥ আহিড় ঘণ্টার রব যেমন করিয়া । 
কাছে মবগী আইসে মেন মারয়ে ধরিয়া ॥ তেমতি তোমার 
প্রেম বুঝিল এখন | লোভ দেখাইয়! পাছে মার কি কারণ ॥ 
তোঁমাঁর বিচ্ছেদে ভক্ত মভাই মরিবে। ভকত-বৎসল নাম 
কেমনে ধারিবে ॥ শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি | 

“তাহার সমীপে ইহা কহে কোন ব্যক্তি ॥ বিষ্ুপ্রিয়া মরিব 
শবদ মাত্র শুনি। এ কথার সম্িধান করহ আপনি ॥ এতেক 
বচনযদি ভক্তগণ বৈল। অন্তরে করুণ প্রভু হাসিতে লাগিল । 
শনহ সকল তক্ত বচন গ্রচুর। কোন কালে তে! সভারে 
নহিব.নিটুর ॥ নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব] । সর্বদা 
আমিবে যাবে দেখ! প্রাঁবে তথা ॥ আছিল অধিক প্রেম 
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বাঁট়িল অপাঁর । হরিনাম-সঙ্কীর্তনে ভাঁসিব সংসার ॥ কেবা 

বিষুপ্রিয়! কেবা মৌর মাতা! শচী। যে ভজয়ে কৃ তার 
কোলে আমি আছি ॥ সত্য সত্য সত্য প্রভূ বলে বাঁর বার: 
নীলাচল-বাঁস সত্য হইবে* আমার & - শচীদেবী দীড়াইতে 
নারে স্থির হেয়া। দাঁড়াইল .ছুজনার হাতে ত ধরিয়।॥ 
নিদারুণ হৈয়া! কোথাঁকাঁরে যাবে তুমি । তোমা না! দেখিলে 
বাঁপ মরি যাঁৰ আমি ॥' নভে ৫তার বদন দেখিব কত বার। 
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ আমার দ্বিতীয় কেহ 

নাহিক সংসারে । বিষুঃপ্রিয়া শেল মাত্র বুকের ভিতরে ॥ 
হাসিয়া! কহেন প্রভু সকরুণ হিয়া । মিছা শ্রোকে মর পুর্ধব- 
জ্ঞান পাশরিয়। ॥ চলিযাহ শোক কিছু না করিহ চিতে। 
নির্মঘসর হইলে হয়ত সব হিতে ॥ দপ্ডব করি প্রভূ মায়ের 
চরণে প্র বোধ করিল প্রভু কথার বিধানে ॥ মায়ে প্রবোধিয়! 

ভু বলে হরি বোল। সত্বরে চলিলা, উঠে কান্দনের' 
রোল ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যাঁয়। দণ্ড ছুই 
গিয়! প্রছু পাছু পানে চাঁয়॥ জঈীড়াইল! মহাপ্রভু আচার্য 
বিলম্বে । উত্তরিল! আচার্য্য কাকালি অবলম্মে ॥* বয়ন বিরস 

ঘর মন্দ মন্দ তায়। কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে শুধায় ॥ 

তুমি পরদেশে যাঁবে এই মোর ছুঃখ । তাহাঁতেই আর এক 

পোড়ে মোর বুক ॥ আপন অন্তরকথ| কহিল গোচর। নিশ্চয় 
কহিবে প্রভু ইহার উত্তরূ॥ তোর নিজজন যত তোমার 

| বিচ্ছেদে । কান্দয়ে কাতর হুঞা পদ-অরবিন্দে.॥ আমার 
(!প্লাপিষ্ঠ হিয়া না ঘরয়ে কেনে । এ কা্ঠ-কঠিন, অশ্রু নাহিক, 
| ৃ নয়নে ॥ আমার অধিক আর ছুরাচার নাই। তোমার 
| [ ৩৪ ] 
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বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেম উঠে নাই ॥ এবোল শুনিয়। প্রভু হীসি 

কৈল কৌলে । কহিব ইহার তত্ব স্থমধুর বোলে ॥ তোমার 
.& প্রেমায় আমি স্থির হেতে নারি । তে কারণে তোর প্রেম। 
' শীটিতে সম্বরি ॥ ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি । 
1 প্রেমায় বিভোর সে আচার্য মনে চিত্তি ॥ নয়ন-সাগরে বহে 
সাত পাঁচ ধাঁরা। নির্ভর প্রেমায় সম্বোধন নাহি তারা ॥ 
অস্তে ব্যন্তে সম্বরণ করিল! ঠাকুর । সম্বরণ কৈল তবে 
আচার্য্য চতুর ॥ এই ত কারণে তোমার প্রেম উঠে নাই। 
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই ॥ তোর প্রেমার 
বশ আমি শুন্ভ্র আচাধ্য | পুর্ব সঙউরণ কর বিথারহ কার্য্য ॥ 
এবোল বলিয়া প্রভূ চলিল। সত্বর | সকল বৈষ্ণব গেল৷ আঁপ- 
নার ঘর॥ কহয়ে 'লোচনদাঁস গোরা-ঠাকুরাল। সম্গাস নহেক 
বুকে নী গেল শাল ॥ 

ভাটিয়ারি রাগ ॥ 
সভারে বিদায় দিয়। চলিল। ঠাঁকুর। শৃন্যাগার হৈল সব 

নবদ্বীপপুর ॥ পণ্ডিত শ্রীগদাঁধর অবধূত রায় । নরহরি-আদি 

কত জন সঙ্গে. যায় ॥ শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর । 

এই নিজজন সঙ্গে চলিল। ঈশ্বর ॥ জগন্নাথ দোলেতে দেখিব 

মনে করি। সত্বরে চলিল। প্রভু বলি হরি হরি ॥ প্রেমায় 
বিহ্বল শ্রতু চলি বায় পথে । টল মল করে তনু নাপারে 
ইীটিতে ॥ ক্ষণে শীদ্রগতি যায়, সিংহপরাক্রম 1 ক্ষণে হুহু- 
স্কার দেই ডাকে হরি নাম ॥ ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সক- 

, রুপে. কাঁল্দে। ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে ॥ অরুণ 
নয়নে জলধারা! অবিরাম । বিপুল পুলকে সে চাকিল কলে- 
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বর॥ ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে। ক্ষণে অষ্ট অট্ট 
হাসে ঈাড়াইয়া রহে ॥ যদি ব। কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়। 
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না খায় ॥ অনেক যতনে ছুই 
তিনে করে ভিক্ষা । লোক-অনুগ্রহে সে প্রকাশে লোক- 
শিক্ষা ॥ স্বব নিশি জাগরণ লয় হরি নাম | ডাকিয়া পড়য়ে 
এই শ্লোক গুণধাম ॥ 

তথাহি ॥ 

বাম রাঘব রাম'রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং। 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাছি মাং ॥ ইতি ॥8৪ 
এই শ্লোক স্থমধুর স্বরে গায় পহু। প্রেমানন্দে গদ গদ 

বলে লু লহু। দোঁলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ | প্রু- 

সঙ্গে যায় তাঁর আনন্দিত মন ॥ এক .কালে এক ঠাঞ্জি 
যাত্রিকঘমৃহ ॥ পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ত দুরুহ ॥ 
অনেক যন্ত্রণ। ছুঃখ দিছে তা সভারে। আগে গিয়াছিল। প্রভু 
লেউটে সত্বরে ॥ অবধূত গ্রদাধর পণ্ডিত বিল্ময়। কি কাৰণে 
পুন লেউঠিয়! প্রভূ যায় ॥ চিস্তিতে চিস্তিতে তারা যায় 
পাছে পাছে। কত দুরে দেখে দাঁনী যাত্রী বাদ্ধিয়াছ্ে ॥ 
কারণ দেখিয়া তার! ভেল চমকিত। পুলকে ভরল চিত্ত 
অতি আনন্দিত ॥ যাত্রিকে দেখিয়! প্রভু বিরস বদন। 

ত্বরাঁয়ে চিল! মতসিংহের গমন ॥ প্রভূকে দেখিয়। যাত্রী 
কান্দে উভরায়। ত্রাস পাঁঞ্া শিশু যেন মায়ের কোলে 

হেরাম হেরাঘব হে রাম হেরাধব হেরাম হেরাঘব আমাকে রক্ষা 

করুন। হে কৃষ্ণ হে কেশব হে কৃষ্ণ হে কেশব হে কৃ হে কেশব আমাকে 
 স্বক্ষা করুন ॥ ৪৪ ॥ 
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ধায় ॥' দীন বনজজ্ত যেন দঞ্চ দাবানলে । সন্তপ্ত হইয়া 
পড়ে জাহৃবীর জলে ॥ প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ। 
দেখিয়া পাঁপিষ্ঠ দাঁনী গণে মনে মন ॥ এরূপ মানুষ. নাহি 
জগৎ ভিতর । এই নীলাচল নাথ জানিল অন্তর ॥ “ইহ! 
সভাঠকারে আমি-দিলু এত ছুঃখ। কি করয়ে জাঁনি মোর 
ডরে কাঁপে বুক ॥: এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাঁদানী । 
প্রভুর চরণে পড়ি বলে কাঁকু বাণী ॥ ছাঁড়িলু যাঁত্রিকগণ ন। 

সাধিব দান *। অন্তরে জাঁনিল প্রভু তুমি ভগবান্। ইহা বলি 
চরণে পড়িয়া সেই কান্দে। তাহার মাথাতে দিল চরণীর- 
বিন্দে ॥ কম্প'গদ গদ স্বরে নানা স্ব করে । বিষয়ী বলিয়া 

'্বণা না করিহ মনে ॥ এবোল শুনিয়া প্রন্ভু মুচকি হাসিয়া । 

স্থধে চলি যাঁন যাত্রিগণ ছাড়াইয়া ॥ হেনই-সময়ে কথো- 
দুরে এক দাঁনী। ভাঁকিতে ডাঁকিতে 'আইসে উভ করি 
পাণি ॥ দেখিয়া ঠাকুর তাঁহে উভ কৈল বাই । হাত সাঁনে 
সেই দানী রহে সেই ঠাঞ্জি ॥ ঝর ঝর নয়ন পুলক কলে- 
বর। “হরে কৃষ্চ* নাম সেই বলে নিরস্তর ॥ দেখি নিত্যানন্দ 
গদাঁধরের উল্লাষ ৷ গৌরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥ 

সিহ্ুড়া রাগ, দিশ! ॥ 

ভাই রেগাও গাঁও গোর! গোসাঞ্ডির গুণ শুনি [মূচ্ছা) ॥ 

অহে। আ হো! রে রাঙ্গা চরণকমল কর ইচ্ছা । জগতে 
যতেক দেখ, আপনা করিয়। লেখ, (হো হো হো হো হো 
হো রে ভাই রে) সে পুনঃ সকল কলি-মিছ] ॥ ধ্রু ॥ 

* "্দীন” শব্দে এস্থলে অর্পণ নহে, কিন্তু ঘাটে পার হইবার আতর (তর- 
পণ্য ) অর্থ নৌকার মাগুল। 



. মধ্যকটি)। ২৬৯ 

এই মনে গৌরচন্দ্র চলি যায় পথে । যে.খাঁনে যে দেব- 
স্থল দেখিতে দেখিতে ॥ রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে 
গ্রামে । নর্তন করিয়। যায় দেবতার স্থানে ॥ এক অদভুত কথা! 
শুন তার মাঝে ॥ যে করিল অবধূত নিত্যানন্দ রাজে ॥ 
নিত্যানন্দ-করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি1 কিছু আগে গেল! 
নিত্যাঁনন্দ পাছে করি ॥ প্রেমীয় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে.। 
আপন! পাশরে কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাঁগে ॥ গদাঁধর আদি যত গণ, 
সঙ্গে যাঁয়। দেখি নিত্যানন্দ আরে! দুরে পাছু হয় ॥ "গণিতে 
গণিতে প্রভূ যায় ধীরে ধীরে ।' মোর বিদ্যমানে প্রভু, দণ্ড 

হাতে ধরে ॥ সে হেন হন্দর বাশ ভ্রেলোক্যমোহন । ছাড়িয়া 

ধরিল দণ্ড সহিব কেমন ॥ সন্গ্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা । 
জন্মাবধি রহিল দারুণ এই ব্যথা ॥. চিন্তিতে চিন্তিতে ছুঃখ 
বাটিল বিস্তর ৷ ভাঙ্গিলেন খুঞ। দণ্ড উরত উপর ॥ ভগ দণ্ড 
তুলিয়া ফেলিল মহাজলে ।. প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে 
চলে ॥ কতক্ষণে একত্র হ্ইলা ছুই জনে।: স্থধাইল প্রভু দণ্ড 
ন! দেখিয়ে কেনে ॥ প্রভুর 'সঙ্কোচে কিছু ন! দেয় উত্তর 
বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তিল অন্তর ॥ -পুনরপি পুছে প্রতু দণ্ড 
থুইলে কোথা । দণ্ড না. দেখিয়া হিয়া পাও বড় ব্যথা ॥ এ 
বোল শুনিয়া কহে মিত্যানন্দ রায়। তোর করে দণ্ড দেখি 

পোড়ে মো হহিয়ায় ॥ সন্্যাস করিলে একে -সুড়াইলে মুড । 
তাহার অধিক ছুঃখ কাঙ্ধে কর দণ্ড॥ সহিতে না পারি ভাঙ্গি 
ফেলাইল জলে। -যেকর সেকরগদ গদ ভাষে বোলে ॥ 
এ বোল শুনিয়। গ্রভু হুইয়! দুঃখিত । রুষিয়! কহিল সব কর 

বিপরীত ॥ মোর দণ্ডে বৈসে মোর যত দেবগণ। হেন দণ্ড 
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ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ তুমি সদ। উনমত বুদ্ধি স্থির নয় | 
বাতুলের প্রায় রীত বালক আশয় ॥ পাণ্ডিত্য-ধর্মেতে ধঙ্মী 
নহ কদাচিং। আশ্রম ছাড়াও কার্য্য কর বিপরীত ॥ দেবত! 
আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ। কিছু যদি বলে তবে কর 
'মহাঁরোষ ॥ এ বোল শুনিয় ন্ত্যানন্দ পহু হাসে । প্রভুরে 
কহুয়ে কিছু গদ গদ ভাষে ॥ দেবতা আশ্রমপীড়া নাহি' করি 
আমি। ভাল কৈল মন্দ কৈল সবজাঁন তুমি ॥ তোর দণ্ড 
বৈসে ভোর দেবতার গণ। কান্ধে করি লঞা যাহ সহিব 
কেমন ॥. তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ। কি কারণে 
তোর সনে করিব আর দ্বন্দ ॥ অপুরাধ কৈলু দোষ ক্ষম 

. এই বার। তোর নামে নিস্তারিল সকল সংসার ॥ নাম- 
মান্র নিস্তরয়ে জগতের লোক । সন্গ্যান করিলে তক্তগণে 
বড় শোক ॥ সে হেন স্থন্দর চূড়া মুণ্ডাইলে মাথা । ভক্তজন 
হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা! ॥ মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহ! 
দেখি। হয় নয় পুছ সর্ব ভক্ত ইহার সাক্ষী ॥ এবোল শুনিয়। 
প্রভু না দিল উত্তর । বিরস-বদন কিছু হরিষ অন্তর ॥ নিত্যা- 
নন্দ মহাপ্রভু সব রস জাঁনে। ভাঙ্গিয়। ফেলিল দণ্ড এ লোচন 

গানে ॥ 

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা ূ 
, ভাই গাও রে গোরা গোসাঞ্চির গুণ গাই হু (মুচ্ছা )॥ 
' আরে ভায়! প্রাণভাঁয়া সংসাঁরবাসনা করিহ। জগতে 

যাব কাল জীও, মহাপ্রভৃর চরণ ন! ছাঁড়িহ ॥ গরু ॥ 
ব্রহ্মকুণ্ড স্থানে দেখে শ্রীমধুসুদন | প্রেমার আবেশে 

প্রভুর আনন্দিত মন ॥ এই মনে মহাপ্রভু পথে চলি যায়। 
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উত্তরিল। মহাপ্রভু গ্রীম রেমুণায়॥ মহাঁপুরী-রেমুণাতে আছেন 

শোঁপাল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার ॥ পূর্বে বারা- 

ণদী তীর্ঘে উদ্ধব স্থাপিত | ব্রা্ষণেরে কূপ ছলে এথা আচ- 

ম্বিত ॥ ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করি_নমস্কার | উদ্ধবের প্রভু বলি 

করে হুহুস্কার॥ নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুর | উদ্ধাব- 

সম্বন্ধে প্রেম! বাট়িল, প্রচুর ॥ উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্ত. 

নাদে। প্রেমাঁয় বিহ্বল ক্ষণে ভূমে পর্ঘড় কাঁদে ॥ অরুণ বদনে 

নীর ঝরে অনিবার। গুলকে পুরিল অঙ্গ কম্প.বাঁরে বার ॥ 

উদ্ধন্তবর প্রভূ বলি প্রদক্ষিণ করি। নিজ জন সঙ্গে নাছে বলে 

হরি হরি ॥ উথলিল .প্রেমানন্দ বাট়িল উল্লাস। প্রেমায়ে 

ছাঁইল সব এ ভূমি আকাশ ॥ হেনই সময়ে সেই মতি 
গোঁপাল। মস্তক উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার ॥ আচম্িতে মন্ত- 

কের মুকুট খসিতে। ভূমিতে পড়িবা মাত্র তুলি লেল হাতে & 

চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে। আকাশ পরশে হেন 

প্রেমার হিল্লোলে ॥ দিনান্ত নাঁচয়ে প্রভূ নাহিক বিরাম। 
সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য অবসান ॥ নান! উপহার দ্রব্য কৃষে 

নিবেদিত। প্রভুর সন্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত ॥ আনন্দিত 

মহাপ্রভু লঞ নিজগণ। সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভে ভোজন ॥ 

রজনী গোঙীয় কৃষ্ণকথার আনন্দে। প্রতাতে চলিলা নিজ- 

গণ লঞ্া সঙ্গে ॥ এই মত প্রভু পথে যাইতে ধাইতে। 
নদী বৈতরণী তটে গেল! আচম্ছিতে ॥ সরান পানে কৈল নদী 

পতিতপাবনী । আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি & তবে 

চলি যাঁয় সেই পরমচতুর | দেখিবারে সাঁধ বাঢ়ে বরাহ, 

ঠাকুর ॥ যাহ! দেখি সর্বলোক উদ্ধারে ছু কুল। তবে চলি, 
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যায় প্রভু প্রভু গ্রাম যাজপুর *। যাহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞ। দেব- 
+গণ। লী দিল গ্রাম করিয়া শাসন ॥ মহাপাপী নর 
। যদি সেই গ্রামে মরে । সর্বপাপে মুক্ত হৈয়! শিবরূপ ধরে ॥ 
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ । তাহা নমস্করি যায় 

গৌরগোবিন্দ॥ আনন্দ হুদয়ে যায় বিরজা দেখিতে | 

_বিরজা-মহিম। কেব! পারয়ে কহিতে ॥ .কোটি কোটি পাতক 

 নাশয়ে দরশনে | বিরজী! দেখিল প্রভু হরধিত মনে ॥ বির- 
জাকে নমস্করি কহিল বচনে। জ্ৰহ প্রেমভক্তি মোরে 

কৃষ্ণের চরণে ॥ এই মত মহাপ্রভু পথে চলি যায়। পির্জপিণ 
দান কৈল এ নাভি গয়ায় ॥ ব্রহ্মকৃ্-জলে স্নান কৈল হর- 

 ধেতে।' দেবকার্ধ্য সমাধিয়! চলিলা ত্বরিতে ॥ মহাপুণ্য স্থান 
সেই শিবের নগর | দেখিতে দেখিতে প্রভূ ভৈগেল নির্ভর ॥ 
কহিতে না পারিসে নগর-পরিপাটা। ত্রিলোচন-আঁদি করি 
আছে লিঙ্গ কোটি ॥ হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত। 
প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে জানয়ে তত্ব ॥ এই হইতে দানিকে 
নাছিক আর ভয় । আমি সর্ব জানি দুষ্ট ষে যেখানে রয় ॥ 
এবোল শুনিয়! প্রভূ মুচকি হাপসয়ে | কি বলিব তোরে মুচি 

তুমি ম্মহাঁশয়ে ॥ আমি ত সন্্যাস-ধর্্স করিয়াছি আশ্রয়। 
দানী কি করিব মোর কহত নিশ্চয় ॥ শুনিয়! মুকুন্দ কিছু 

* যাঁজপুরের আদিম নাম যজ্ঞপুর । পুরীর মন্দির-নিন্দনাতা অনঙ্গভীম- 
দেব ফে বংশজাত, সেই কেশরীবংশের পপ্রধীন রাজধানী ভুবনেশ্বর ও যাজপু্, 
কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম, যাজপুর পার্বভীধাম। 

৪৭৪ খুঃ হইতে ১১৩২ খুঃ অঃ পর্য্যস্ত কেশরীবংশ রাজ্য করেন। ইহাদেরও 

পুর্বে তই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল, ছিল। 
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ভয় না পাইল তভু ছুঃখ দেয় প্রভূ তোমারে কহিল ॥ 
শুনিয়! ঠাকুর বুলে শুনহ মুকুন্দ। রাখিবে আমার দেহ 
সকল কুটুম্ব ॥ | 

তথাহি শান্তিশতকে ৪1৯ 

ধৈর্য যস্ত পিতা ক্ষমা! চ জননী শাস্তিশ্চিরং গেহেনী 

সত্যং সুনুরয়ং দয়! চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ। 
শয্যা ভূমিতলং দিশোহপি বসনং জ্ঞানাম্বৃতং ভোঁজনং 

 যস্তৈতে হি কুটুশ্বিনে! বদ সখে কন্মান্তয়ং যোগিনঃ 8৫4 ৮ 
শুনিয়। যুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে। কহিল তাহারে প্রভু 

হাসিতে হাসিতে ॥ এত দূর পথ পালি আনিলে আমারে । 

ইহা বলি গেল! প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ গদাধর আদি 

করি যত সঙ্গিগণ। ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি গেল। সভে করিতে ভিক্ষাঁ- 
টন ॥ হেন কাঁলে এক দাঁনী রাখে তা সভারে | মহাক্রোধ 

করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে ॥ সারাদিন রাখিয়াছে ক্রোধ 

নাহি পড়ে। অনেক বচনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥ তা 

সভা আছিল কম্বল এক খণ্ড । কাটিয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ 
| পাষণ্ড ॥ সম্ধ্যাকাঁলে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে । সঙ্কেত- 

' মণ্ডপে সভে আইলা *জনে জনে ॥ সেই ত মণ্ডপে আগে 

__ সথে! বল দেখি, যোগির আবার ভয় কোথ। হইতে উৎপন্ন হইতে 

গারে ?। কারণ তাহার অনেক গুলি কুটুম্ব সহায় আছে এবং সম্পতভিও যথেষ্ট 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ দেখ, ধৈর্য ধাহাঁর পিতা, ক্ষমা ধাহার জননী, শাস্তি 

যাহার চিরগৃহিণী, সত্য ধাহার পুত্র, দয়! ধাহার ভগিনী এবং মনঃসংযম 

বহার ভ্রাতা । এই গেল কুটুম্বের কথা। দ্বিতীয়তঃ__সম্পত্তিরও তাহার ত্রুটি 
নাই কারণ, ভূমিতল যাহার শ্যা, দশ দ্রিক্ যাহার বসন এবং জ্ঞানরূপ 

অমুত (জুধ। ) যাহার ভোজ্য বস্তু ॥ ৪৫ ॥ 

| ৩৫ 

$ 
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আছেন ঠাকুর । দেখি সর্বজন হিয়া! আনন্দ প্রচুর ॥ চরণে 
পড়িয়। কান্দে শ্রীযুকুন্দ দত্ত। জানিলাম, প্রভু তোমার 

যতেক মৃহত্র ॥ তোমার সম্মুখে বৈল নাহি দ্বানি-ভয় ॥ 
তাহার লাগিয়া মোর.এত দূর হয় ॥ জানিয়! ন! জানি মুঞ্চি 

তুমি ভগবাঁন্।* তোমার সাক্ষাতে আর. কে সাধ্রির দান ॥ 

তোমারে নির্ভয় করিবারে কহি কথ। ভাল কৈল দাঁনী মোর 

করিল অবস্থা ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে। 
প্রত্যকে কহিল দানী যত করিয়াছে ॥ শুনিয়া ঠাকুর বৈল 

নহ্ উত্তরোল। ভাল হৈব“বলি মাত্র বৈল এক বোল ॥ মেই 
রাঁত্রে সেই দেশে দানির ঈশ্বর । স্বপে দেখ! দিল তাঁরে 

শচীর কোঙর ॥ ক্ষীক্ষেদ-সমুদ্রে দেখে অনন্তশয়নে । লক্ষী 

সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥ তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি 

গণ। ব্রহ্মা আদি দেব দুরে করয়ে স্তবন ॥ দেখিয়। দাঁনির 
রাজা কাপিল অন্তরে । 'এশ্বধ্য দেখিয়া তিহে! পড়িল। 

ফাঁপরে ॥ বিরজা! নিকটে আছি সন্গ্যাসির বেশে । মোঁর ভক্ত 
ছুঃখ দিল তোর সব দাসে॥ কাঁপিল অন্তরে ত্রাস হইল 
অপাঁর। সত্বরে চলিল যথ' শ্রীগৌরগোঁপাঁল ॥ কতক্ষণে সেই 
খানে সেই দানীশ্বর। প্রভু নমস্করি “করে বিনয় বিস্তর ॥ 
তুমি ভগবান্ ক্ষীর-নিধির বিলান। জীব নিস্তারিতে প্র 
করিয়াছ সন্গ্যাস॥"তুমি তব ঘোর অন্ধকারের চন্দ্রমাঃ ॥ তুমি 
দেব বেদের পরমতন্ত্বসীম। ॥ শুনি গোরাটাদ হাসি বলিল। 
তাহারে | অচিরাঁতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে ॥ ইহা বলি 
চরণ ধরিল। তার মাথে। প্রেমায় বিভোর হঞ নাচে উ্দধ- 
হাতে ॥ তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিয়া । অধিকার 
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কষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়! ॥ হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব 
সকল। অনেক অবস্থা কৈল' তোমার নফর ॥ কাড়িয়া লইল 
মো সভার ত কম্বল । এ বোল শুনিয়া সেই সাক্কোচ অন্তর | 
নৃতন কন্বল দ্রিল দাঁনির. ঈশ্বর। পন্তষ্ট হইল তবে 
বৈষব অন্তর ॥ তবে সেই দানীশ্বর পরণাম করি । “বিদায় 

হুইয়া গেলা আপনার বাড়ি ॥ খরে গিয়া! কৃষ্ণসেবা করিল 

আশ্রয়। সঙ্কীর্ভনে হরিনামে অহর্নিশি রয় ॥ বিরজা দেখিতে 
প্রভূ বলে আর আর। যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥ 

বিরজাঁকে নমক্করি চলি যায় রঙ্গে | উঠিল কৃষ্ণের-প্রেমা 

পুলকিত অঙ্গে ॥ 'চলিলা ঠাঁকুর সেই সিংহপরাক্রমে | 
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একা স্ত্রগ্রামে। সেই গ্রামে আছে 
শিব পাব্বতী-সহিতে | দেখিবাঁরে ধায় প্রভু উনমত চিতে ॥ 

কত দূর হৈতে প্রভূ দেখিলা দেউল %। উৎকণ্ বাঁড়িল 
চিন্তে প্রেমায় আকুল ॥ দেউল উপরে শোভে পতাকা 

স্বন্নর। শিবলিঙ্গময় সব একাঁআ-নগঞ্জ ॥ পতাক। দ্েখিয়!. 

প্রভূ নমস্কীর করি। ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিল! শিব- 
পুরী ॥ এক কোটি লিঙ্গ আছে একাত্্রনগরে । হাটিয়। 
যাইতে প্রা হালে কাপে ডরে ॥ বিশ্বেশ্বর-আদি কি 
আছে লিঙ্গ কোঁটি। দেখিতে সন্দেশ যেন নগরের শাটী ॥ 

মহাবিন্্ সরোবরে সর্ববতীর্থজলে । আর নান পুণ্যতীর্থ 
বসয়ে নগরে ॥ পুরী প্রবেশিয়া দেখি পার্বতী শঙ্কর ৷ নম- 
স্কার করি প্রভু প্রেমায় বিভোর ॥ সব জন দেখিল সে 

* দেউল-প্রাচীনকালীয়, ভিতরে তীরকাষ্ঠাদিশূহ্য খিলান, উপরে 
চ্ডা্ৃতি। কোনটা অনেকাংশে বাঙ্গালাদেশের দো"চাঁলা ঘরের ন্তায়ও হয়| 
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পার্বতী মহেশ। লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্রেশ ॥ 
মহেশ দেখিয়! প্রভূর অবশ শরীর | টল মল করে তনু নানি 

রহে স্থির ॥ অরুণ নয়নে জল পড়ে অশিবার | পুলকিত গণ্ড, 
স্তব পড়ে অনিবার ॥ 

তথাহি স্তবঃ ॥ 

১|। নমো নমস্তে ভ্রিদশেশ্বরায় 

ভূতাদিনাথায় স্বড়ায় নিত্যং | 

গঙ্গাতরঙ্গোজ্ঝিত-বাঁলচন্দ্র- 

. তরঙ্গরঙ্গাধ চ ক্ষেত্রপালিনে ॥ ৪৬ ॥ 

২। হরায় গৌরীনয়নোৎসব্টয় 
শ্রীচন্দ্রচুড়ায় মহেশ্বরায় । 
স্থতগুচামী কর-চন্দ্র-শীল- 
পদ্ম-প্রবালান্বুদকান্তিবস্ত্ৈঃ ॥ ৪৭ ॥ 

৩। স্থনৃত্যরঙ্গেইষ্টবরপ্রদায় . 

কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায় | 
১। শিবের কপালে যে চন্দ্র বাস করেন তিনি অর্দচন্ত্র। অর্ধ অথব! 

গ্রতিপদ্ (দ্বিতীয়ার) চন্দ্র বলিয়াই অসম্পূর্ণ স্থতরাং বালক । বালক স্বভাবতই 
জল-তরঙ্গে সম্তরণ করিতে ভাল বাসে । (বোধ হয় এই জন্তই ) যে মহাদেব 
চরকে বালক দেখিয়া শিরস্থিত গঙ্গাদেবীর তরঙ্গ-রঙ্গে খেল! ্ুরতে এ বাল- 

চন্দ্রকে গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষেপ করত আনন্দরঙ্গ অনুভব করিতেছেন। সেই 

ব্রিদশপতি ভূতাদিনাথ ও ক্ষেত্রপালী অর্থাৎ কেদারনাঁথ মহাঁদেবকে আমার 

নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪৬ ॥ 

২। উত্তপ্ত চামীকর, চন্দ্র, নীলপদ্প, প্রবাল, অশ্বুদকাঁত্তি বসন, এই গুলি 

বাহার নিতাস্থিত। ধাহাকে দর্শন করিলে গৌরীর নয়নোঁতৎ্সব বদ্ধিত হয়। 

সেই চন্দ্রচুড় (শশিশেখর ) মহেশ্বরকে আমার নমস্কার ॥ ৪৭ ॥ 

৩। সুন্দর নৃত্য ভঙ্গীতে ধিনি (ক্ষিত্যাদি অষ্ট মূর্তিদ্ধার! ) অষ্ট বর প্রদান 
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স্ধাঁংশু-দুর্ধ্যাগ্রি-বিলোচনেন 
তমো৷ নিহান্দড্রে জগতঃ শিবায় ॥ ৪৮ ॥ 

৪ | সহত্রশুভ্রাংশু-সহঅরশ্বি- ূ. 

সহত্র-সঞ্চিদবিরতেজসেহস্ত | 

নাগেশ-রত্বোজ্বলবিগ্রহায় 

শার্দ,লচম্্াংশুকদিব্যতেজসে ॥ ৪৯ ॥ 
৫। সহত্রপন্রোপরি মংস্থিতায় - 

রত্বাঙ্গদা যুক্তভুজুদয়ায় 

স্থনূপুরারঞ্জিত-পাঁদপদ্ম- রং 
ক্ষর€স্ধাভৃত্যস্তরথপ্রদাঁয় | | 
বিচিত্ররত্বার্ধ্যবিভূষিতায় . 
প্রেমাণমেবাদ্য হর প্রদেহি ॥ ৫০ ॥ *% 

করেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ তিনটী লোচন ছারা যিনি জীবের তমো- 

রাশিকে দূর করিয়া থাকেন। সেই বৃষভবাহন ও কৈবল্যনাথ মহাদেবকে 
আমার নমস্কার ॥ ৪৮ ॥ 

৪। সহস্র সহস্র চন্দ্র ও সহস্র সহম্ত্র হূর্যকিরণ হইতেও ধাঁহীর তেজ অধিক 
রূপে সঞ্চিত, নাগরাঁজ অনন্তদেবের মস্তকস্থ মণি দ্বারা ধাহার বিগ্রহ উজ্জল, 

ব্যাশ্রচর্ম্বের কিরণে ধাহার দিব্য তেজ বহির্গত হইতেছে, সেই মহাদেবকে 
আমার নমস্কার ॥ ৪৯॥ ৃ্ 

৫। ধাহার নুপুর রঞ্জিত পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুধা ভক্তগণের সুখ সম্ব- 
ঘ্রন করে, ধাহীর ভুজযুগ্ল রত্র বলয়ে বিভূষিত, যিনি বিচিত্র রদ্ব দ্বারা যুক্ত 
ও অলঙ্কৃত হইয়াছেন সেই সহত্রপত্র (কমল) স্থিত শঙ্করকে আমার নম- 

স্কার। হে মহাদেব ! অদ্য আমাকে (কৃষ্ণপ্রেমই ) প্রদান করুন ॥ ৫০ ॥ 

* উপরি লিখিত শ্লোক পাঁচটীতে অনেক পাঠান্তর আছে। যথা__ 

"মুড়াঁয়” স্থলে “মুড়াঁয়” । “তরঙ্গোজ্বিতে” স্থলে “তরঙ্গোক্ষিত” “মৃড়ায়” স্থলে 
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এই মতে মহাপ্রভু পঢ়ে শিব-স্তব। চতুর্দিকে স্তব পড়ে 
সকল বৈষ্ণব ॥ হেনই সময়ে মেই শিবের সেবকে। গন্ধ 
চন্দন মালা দিলেন প্রভূকে ॥ শিব নমক্করি প্রভূ বাহিরে 

আপিয়। বিশ্রাম করিল1 এক গৃহে প্রবেশিয়। ॥ ভক্ত-নিবে- 
দিত অন্ন ভোজন করিল। পথের আয়াদে নিশি শুতিয়া 

রহিল ॥ শয়নসময়ে কুষ্ণপাদান্বজ ধ্যানে । হেন কালে 
করয়ে হদয়ে অনুমানে ॥ শিব মহাপ্রসাদ পাইয়। ভাগ্য- 
বশে। ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতি-আশে॥ এই মত মহা- 
প্রভু অনুমার্*কালে | পান! *্* পরসাদ লহ একজন বলে ॥ 
হাসিয়া! প্রসাদ পান! পাইল] ঠাকুর | পানা পান করি হৃখে 
আনন্দ প্রচুর ॥ সব জনে দিল যে আছিল অবশেষ । ভক্ষণ 
করিল সব ভকতে বিশেষ ॥ এই মতে আনন্দে বঞ্চিল সেই 

“চুড়ায়” “নাগেশরত্র” স্থলে “নাগেশ্বরায়” পপ্রদেহি” স্থলে “বিদেহি”, (বস্ততঃ 

এই পাঠটাতে ছন্দৌভঙ্গ হয়) ইত্যাদি !!!। অপর পুস্তকের শ্লৌকগুলি একে- 
ঘারে অসঙ্গত হওয়ায় ত্যাগ করা গেল। কিন্তু যে পুস্তক হইতে সঙ্গত 

বলিয়। শ্লোকু গুলি উদ্ধৃত হইল তাহাতে শেষ শ্লোকেরও অতিরিক্ত ছুই 

চরণ পাওয়া গরিয়াছে। অবশ্তই তাহাকে ষটুপদী শ্োক বলিতে হইবে । 
এরূপ .বলাঁও অসঙ্গত নহে, কারণ, শিশুপালবধাঁদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা 

যায়। তাহার পাঠীস্তরে একটী ষট্পদী শ্রোক আছে £_১ম সর্গে। ৩। 

"দ্বিধারুতাত্া কিময়ং দরিবাকরো বিধূমরোচিঃ কিময়ং হুতাশনঃ। 
চয়স্ত্িযামিত্যবধারিতং পুর1 ততঃ শরীরীতি বিভাবিভাকৃতিং। 

বিভূর্বিভক্তাবন়্বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥” 
এতচ্চ বৃত্বরত্বাকরটাকায়াং লিখিত দ্িবাকরেণ টীকাকৃতা সম্মত, 

ইত্যাহ মল্লিনাঁথঃ। 
* পানা-সরৰৎ। পান! শব্দ পাঁনশব্দের অপত্রংশ | জল-মিশ্রিত শর্করাদি। 
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রাতি। প্রভাঁতে উঠিল প্রভু ভ্রিজগৎ-পতি ॥ প্রাতঃক্রিয়া 
করি স্নান বিন্দু সরোঁবরে | চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহে- 
শ্বরে ॥ প্রভুর সঙ্গতি নে চলিল নিজজন। এই পরমঙ্গ এক 
কহিব এখন ॥ মুরারিতে দামোদরে যে কিছু বচন। শু 

সাবধানে ভে কহিব এখন ॥ মুরারিকে পুছিল। পতিত 

দামোদর । শিবের নিন্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর-॥ খাম 
শিবের নিন্ধাল্য ভূগু-শীপে । তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু ১ 

আপে ॥ আপনে ব্রন্মণ্যদেব এ মহাপ্রভু । জানিয়া শুনিয়। 

আজ্ঞা লঙ্ঘিলেক তভু ॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন দীমোদর | 

আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরুম-উত্তর ॥ নিজবুদ্ধি-অন্মানে 

যে কহি উত্তর । তোর মনে লয় যদি রাখিহ অন্তর ॥ শিবের 

মেবক যেই শিব-সেবা করে। উচ্ছিষ না লয়হরি হবে 
ভেদ করে ॥ তাহারে ব্রাঙ্ষণ শাপ কহিল এ তত্ব ।* অশুদ্ধ 

তাহার মতি না জানে মহত্ব ॥ অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে 
। সেবন । শিবের নিন্মাল্য ষেই করয়ে ভক্ষণ॥ শিবের নি্্মাল্য, 
খাঁয় অভেদচরিত | সে জনে অধিক হরি হরের %& পিরিত ॥ 
মহেশ্বর গ্রভূ নব বৈষ্ণবের রাজা । সেই ভাবে যেই জন 
করে তার পুজ' ॥ * তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন । 
সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ বস্ততঃ সে মহেশ্বর 
প্রভূর গমনে। আতিথ্য করিল সে পরমহ্র্য মনে ॥ শাঁপ 

. আদি যত শুন বহিমু্ধ প্রতি, সুহ্ৃন্তাকে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণ 
,প্রিরিতি ॥ লোকশিক্ষ! হেতু প্রভূ কৈল অবতার। দামোদর 
বোলে এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥ শুনিয়া! সকল লোক আনন্দিত- 

* “হরের* স্থলে “করেন” পাঠীস্তর | 
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চিত। কহয়ে লোৌচনদাঁস চৈতন্যচরিত ॥ 

বল শরীকৃষ্ণচৈতন্য্টাদের মধুর নাঁম খানি ( যুচ্ছা )। 
ভাই রে আর নাহি তরিবার তরি ॥ জগদ্-ছুল্লভ এই 

কথা | জগতে যাব জীও, শ্রবণ ভরিয়া পীও, কভু না ছাড়িহ 

গুণ-গাঁথা ॥ গ্রু। | 
তবে খুন শুন গোরাচান্দের চরিত। বরিখয়ে প্রভূ 

প্রেমা নূতন অমৃত ॥ পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে । 
দেখিল ত কপোত ঈশ্বর মন্রালিঙ্গে ॥ তারে নমস্করি প্রভু 
চলি যায় পথে। পুণ্যতীর্থ মহালিঙ্গ দেখিতে দেখিতে ॥ 
তবে সে ভার্গবী *% নামে নদী প্ুণ্যবতী। তাথে স্্ান কৈল' 

নিজজনের সঙ্গতি ॥ আনি সমাধিয়া প্রভূ চলি যায় পথে । 

জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আঁচন্িতে ॥ চক্দ্রের কিরণ জিনি 
উজ্জ্বল দৈউল। পবনচুলিত তাহে পতীকা রাতুল ॥ নীল- 
গিরি-মাঝে হরিমন্দির স্থন্দর। কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত 
ধবল ॥ অভিন্ন অঞ্জন এক বাঁলকের ঠান। দেউল উপরে 
প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ সবসন হন্ডে ঘন করয়ে আহ্বান ॥ 

দেখিয়া! বিহ্বল তারে করে পরণাম ॥ ভূমিতে পড়িল প্রভু 
নাহিক সম্িত। নিঃশব্দে রহিল যের্ন নাহিক জীবিত ॥ 
দেখিয়া সকল লোক মৃচ্ছিত-অন্তর। প্রভু প্রভু বলি 
ডাকে না দেয় উত্তর ॥ কি হৈলকি হৈল বলি চিন্তে গণে 
তাঁরা । কিছু ন! নিঃসরে যেন জীয়ন্তেই মর! ॥' হেনই সময়ে 
প্রভু উঠিয়া স্বরে । পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমীয় বিভোরে ॥ 
দেখিয়া সকল লোঁক জীল পুনর্ববার । মরার শরীরে যেন 

* পুরীর পূর্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে ভার্গবী নদী, উত্তরে রাস্তা । 
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জীউর সঞ্চার ॥ তা সভারে মহা প্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল 
উপরে কিছু দেখহ নয়নে ॥ নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার | 
ত্রেলোৌক্যমোহন এক স্থন্দর ছাঁওয়াল ॥ কিছু না দেখিয়! 
তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ যায় তার! আশঙ্কা হইল ॥ 
পুনঃ তা সভারে প্রভু কহিল উত্তর । দেউল ধ্বজায়ে দেখ 
বালক স্থন্দর ॥ প্রসন্বদনে পুর্ণান্বত যেন রপ। আলোল 
অঙ্গুলি করতল অপরূপ ॥ আমারে ডাকয়ে কর কমল 

লাবণ্য ।' বামকরে বেণু শোভে ভ্রিজগতে ধন্য ॥ এ বোল 
বলিয়া প্রভূ চলিলা* সত্বর। আনন্দে চলিয়। যায়. বৈষ্ণব 
সকল ॥ কোটি ইন্দ্র জিনিয়া মে গৌর-অঙ্গ-ছটা। ঝল 

মল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥ গোঁরাগায় জরুণ বসন 
_উজিয়ার | প্রাতঃকাল-সূুর্য্য যেন বরণ তাহার ॥ জগন্নাথ 

মন্দির দেখিয়। গোরারায়। পুনঃ পুনঃ পরণাঁম করি চলিযায় ॥ 

নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে । বিপুল পুলক সে ঢাকিল 

কলেবরে ॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর। উত্তরিল! 
মহাতীর্ঘ মার্কপেশর %* ॥ স্নান দান কৈল প্রভূ যে বিধি 

* পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম যথা _ নরেন্দ্র, মার্কগ, শ্বেতগঙ্গ, ইন্ুদ্যু় এবং 

চক্রতীর্থ। ১ম নরেন্দ্র প্রাচীন ওপ্রকাণ্ড পুক্ষরিণী ইষ্টকাদি দ্বার! বাঁধান। 

শুনা যায় ইহার মধ্যে কুভ্ভীর আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটা মেলা হয় । 
ধীহাকে চন্দনযাত্রা বলে ২১ দ্িন মেল থাকে । মদনমোহন এই মেলার সময় 
এখানে আগমন করিয়া থাঁকেন। ২য় মার্কও, এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, 

এটার ও তীর বাঁধা ও' প্রাচীন পুক্ষরিণী, এখানে চৈত্র মাসের অশোকা- 
ঈমীতে কাঁলীয়দমন যাত্রা হয়। ৩য় শ্বেতগঙ্গা, এটা সর্বাপেক্ষা গভীর। 

অন্যান্তি তীর্থের ন্ভায় এখানে ও যাত্রিগণ স্নান করিয়। খাকেন। €র্থ ইন্দ্র- 

দ্য, এও একটা পুক্ষরিণী। ৫ম চক্রতীর্থ ( অথবা! সমুদ্র ), সমুদ্র দেখিলে যে 
| ৩৬] 
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আচার । চলিল! সত্বরে তবে করি নমস্কার ॥ যজ্ঞেশ্বর নম- 

ক্করি অতি হুষ্টমনে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে ॥ 
পুনরপি জগন্নীথমন্দির দেখিয়া! | পুনঃ পরণাম করে ভূমিতে 

পড়িয়া ॥ .এই মতে.গোঁরার্ঠীদের আরতি দেখিয়!। দেখা" 
দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া ॥ আইস আইস বলি ডাকে 
ত্রিজগত্রায়। দেখিয়া বিহ্বল গ্রভু ভূমে গড়ি যায়। 

আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন। কৃপা কর জগন্নাথ 
দেখিল চরণ।॥ পুনঠ না দেখিয়।*পুনঃ করয়ে রোঁদন। পুনরপি 
দেখি অতি উলপসিত মন ॥ কেবল উ্ভট প্রেম! পুলকিত 
অঙ্গ । হুহুঙ্কার-নাঁদে প্রেমা অমিয়! তরঙ্গ ॥ প্রেমায় বিহ্বল 

প্রভু হৃদয় ব্ত্বরে। উতন্ভরিল! বাল্ুদেব সার্বভৌম-ঘরে ॥ 
প্রভুকে দেখিয়! সার্বভৌম হরষিতে। সন্তষ্ট হইয়া দিল, 
আসন বমিতে ॥ সার্বভৌম দেখি প্রভূ কহেন বচন | জগন্নাথ 
দেখিবারে উৎকষ্ঠিত মন ॥ কেমনে দেখিব আমি দেব দেব 

ব্বায়। সাক্ষাৎ করিতে মোর সন্ত্রম হিয়ায় ॥ এ বোল শুনিয়। 
সার্বভৌম মহাঁশয়। প্রভু-অঙ্গ নিরীক্ষয়ে বিস্মিতহৃদয় ॥ 
এ তপ্তকাঁঞ্চন গৌর স্থমেরুহ্থন্দর | নয়নচন্দ্রমাঃ মুখ করে 
ঝল মল ॥ সিংহত্জীব কন্মুকণ দীর্ঘলেোচন ॥. আজানু লন্িত- 

বাঁছ সব স্থুলক্ষণ ॥ দেখিয়া বিহ্বল সাঁবুভৌম ভট্টাচার্য্য 

জীবস্ত ও মহান্। এই পঞ্চতীর্থ বহু দুরে দুরে অবস্থিত। প্রাতঃকালে স্নানে? 

বহির্গত হইলে ১২ট! বেলায় গৃহে আসা যায়। ইন্দ্রছাক্স রাজার স্ত্রী গুঙডিচা 

দেবীর'নামে “গুঙিচাবাড়ী” অভিহিত হইয়াছে । গু্ডিচা বাড়ীর প্রাঙ্গন 

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনাঁপেক্ষা ছোট, কিন্ত মন্দিরের নান! বিভাগ ঠিক্ 

শ্রীমন্দিরের অন্থন্ধপ | |] 
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গণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥ এরূপ মানুষ নাহি 

সকল জগতে । দেবত! ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥ 
বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে । এই সেই ভগবাঁন্ 
বুঝি অনুমানে ॥ এতেক চিন্তিয়া সার্বভৌম মহাজন । 
আপন তন্দুজ দেখি কহিছে বচন ॥ সত্বরে চলহ.তুমি চৈতন্য 
সঙ্গতি । সাবধানে শুনিহ যা কহে মহামতি ॥ শ্রীজগন্নাথ 

মহাপ্রভু থা আছে। সঙ্গতি সহিতে ইহাঁয় থোবে ভার 
কাছে ॥ এ বোল শুনিয়। তুষ্ট হৈল। গোঁরারায় । চলিলেন 
সার্বভৌম অনুজ-সহায় ॥ সিংহদ্বারে গিয়। গ্রভূ প্রেমে টল 

মল । ধরিতে ন। পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥ স্থিরে চলিবাঁরে 
নীরে আউলাইল অঙ্গ। সাবধানে কাঁছে কাঁছে যাই সব 
সঙ্গ ॥ অনেক ঘতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিল | সে খানে ত্বরিতে 
নাটমন্দিরে উঠিল ॥ গরুড়ের পাঁছে রহি থির দিঠে চাঁয়। 
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজ্রাঁয়॥ অতি উলসিত-হিয়া! ভরল 
আনন্দ। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদন্ব ॥ নয়নে বহয়ে প্রেম- 
ধারা অবিরল। আঁপন! পাঁশরে প্রেমানন্দ পরবল ॥ ভুমিতে 
পড়িল! প্রভূ, অবশ শ্রীঅঙ্গ । বাতাসে খসিল যেন স্ুমেরুর 

শৃঙ্গ ॥ প্রেমার আবেশ মূচ্ছা হৈলা ভগবান্। ছুই হস্তে দৃঢ়মুষ্ঠ 
মুদ্রিত-নয়ন ॥ শিথিল বসন ভেল বিবশ শরীরে | দেখি নিজ- 
জন গেলা দেউল বাহিরে ॥ আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু 
তুলি। দৌঁহাঁর পরশে দৌঁহে ভেল কুতৃহুলী ॥ বাহু বাহু দিয়! 
সে তখনি কৈল কোলে । জগন্নাথ-সম্মখে প্রভু হরি হরি 
বলে ॥ গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নীথ প্রেমে ভোর! । আসন উপরে 
তবে বসাইল গোরা ॥ নাঁচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দন । 
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প্রবিষ্ট হইল! সবে মন্দিরে তখন ॥ গদাঁধর নাঁচে নরহরি 
নিত্যানন্দ। শ্রীনিবাস দামোদর যুরারি যুকুন্দ ॥ আর সব 
ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে | রাঁধ। কাণু গুণগান -কীর্তন প্রকাশে ॥ 
তবে সব অনুমানি সঙ্গী যত জন। প্রভূ লঞ আইল সার্বব- 

ভৌমের আশ্রম ॥ সার্ববভৌম-গৃহে প্রভুর সন্বেদন হেল । গুণ- 
স্কীর্তনে পুনঃ নাচিতে লাগিল ॥ দেখি সার্বভৌম বান্দেব 
ভট্টাচার্য্য হৃদয়ে আহ্লাদ মহা। দেখিয়া আশ্চর্য্য ॥ তবে পুনঃ 
মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে। ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্বব- 
ভৌমে ॥ প্রনাদ আনিতে' দিল ব্রাহ্মণের গণ। প্রভু সঙ্গে 
সার্বভৌম করয়ে মিলন ॥ ইষউগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবাঁর 
তরে ॥ তন্ব'জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিল। প্রভুরে ॥ তোর জন্ম- 
কথ! তত্ব কহিবে আমারে । প্রভূ কহে যে কহিলে সেই 

সত্য হয়ে॥ ভট্টাচার্য কহে তুমি যেকহ কথন । এক কহি আর 
কহকিসের-কারণ ॥ প্রভু মৌনী হই রহে মমুদ্রগন্ভীর | পুন- 
বর্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥ তোর মাতা পিতা! কেবা 
কহ না আমারে । প্রভু কহে সত্য এই তুমি যে কহিলে॥ তট্টা- 
চার্ধ্য পুনর্বার তথাপি জিজ্ঞাসে। কহিবে তোমার কোথা 

হইল সন্গ্যাসে ॥ প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়। শুনি 
সার্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥ বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর 
নির্ণয়। কোটিসরম্বতী কাস্ত অখিলের জয় ॥ কিব। ব! ঈশ্বর 
কিবা বাতুলম্বভাঁব। মনে কু ক্রোধ মাত্র হৈল তাঁর লাভ ॥ 
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ। উঠিল প্রসাদ দেখি 
প্রেমার উন্মাদ ॥ জগন্নাথ অন্ন মহাঁপ্রসাঁদ পাইয়া । মস্তকে 
বাদ্ধিল প্রভু. হাসিয়া হাসিয়। ॥ হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর 
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শবদে। ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু-সিংহনীদে ॥ দেব গন্ধর্বব 
নাগ শুগাল কুক্ুর। আইল! গৌরাঙ্গ কাছে নাগ যত কুল ॥ 
সভার মুখে ত সেই প্রসাদ আনন্দে। দেখে গদাঁধর আদি 
প্রভু নিত্যানন্দে ॥ কেহ না কহিল কিছু তত্ব সব জানে। 
প্রসাদ পাঁইল সব লঞ্| ভক্তগণে ॥ নিজজন সঙ্গে অন্ন 
করিল ভোজন | হেন কালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥ এক 
নিবেদিউ প্রভূ কহিতে ভরাঙ। ভয়েতে পুছিয়ে প্রভু যদি 

আজ্ঞা পাউ ॥ প্রসাদ পাইয়! তুমি হাসিল যে কালে । 
চকিত দেখিলু ইহা কহিবে আমারে ॥ এ বোল শুনিয়! 
প্রভূ অধিক উল্লাম। কহয়ে অন্তর-কথা করিয়৷ প্রকাশ ॥ 
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন। শৃগাল কুকুরে 
খায় শুনহ ত্রাঙ্গণ ॥ ইন্দ্র চক্র গন্ধর্বব ব্রহ্মাদিক জনে । 
সভার দুর্লভ বস্ত না পাই" যতনে ॥ নারদ প্রহ্লাদ শুক- 
আদি ভক্তগণ। তাহার ছুল্লভ এই কহিল মরম ॥ হেন 
মহাপ্রসাদ পাইয়া যত জন। তম্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে 
ভক্ষণ ॥ পূর্ববজন্মার্ডিদত তার আছিল যে ধর্ম। সেহ নষ্ট 
হয় সে শুকর-যোনি জন্ম ॥ তবে মহাপ্রসু ভিক্ষা করিল 

সাদরে | সন্ধ্যাকালে গেলা জগন্নাথ দেখিবারে ॥ শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশিয়া দেখয়ে শ্রীযুখ । ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর 

কৌতুক ॥ একত্র হইল যেন ঠাঁদ লাখে লাখে ॥ ঝলমল 
দেহ দেখি বদনছটাকে ॥ নৃতনমেঘের যিনি, অঙ্গের বরগ।' 
তাহে অপরূপ ছুই কমললোচন ॥. দেখিয়া আনন্দ-সিদ্ধু 
ডুবিল। ঠাকুরণ ভূমিতে লুটায় প্রেম! বাঁড়িল প্রচুর ॥ 
স্থমেরু পর্বত যেন দীঘল শরীর। ভূমে গড়াগড়ি যায় 
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আনন্দে অধীর ॥ . গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্নাথ হৈল1 গোরা । 
ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোঁরা ॥ গৌরময় বলরাম 
আর পাগ্ডাগণ ১। ভাবময় দেহ সভাঁর হইল তখন ॥ গৌরাঙ্গ 
তুলিয়া পাগ্ডা করিল আরতি । অচল ব্রন্মের কাছে সচল ২ 
মূরতি ॥ জগন্নাথ প্রকাশ হইল! ন্যাসিরপে। হেন অপরূপ 
না দেখিল কারে বাপে ॥ তবে চিত্তে সম্বেদন হৈল কত- 

ক্ষণে । আপন আশ্রমে গেলা নিজজন সনে ॥ এই মনে 

জগন্নাথ দেখি তিন বাঁর। দিব! রাত্রি না জাঁনয়ে আনন্দ 

পারার ॥ হেন মনে নিজজন সনে কথে। দিন। কৌতুকে 
গোঙাঁয়ে প্রভু প্রেম পরবীণ ॥ হেনই সময়ে কথা শুন 
সাবধানে । পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে ॥ লোক- 

শিক্ষ। করে প্রভূ হঞ1 অকিঞ্ণচন। না বুঝি মানুষ-জ্ঞান করে 

মুড জন ॥ সমুদ্র ভিতরে টোটা ৩ করি গৌররায়। নিজ- 
জন সঙ্গে তীহ! নিজগুণ গীয় ॥ বিদ্যাঁবিমোহিতচিভ্ হঞ। 

সার্বভৌম । প্রভুর পরোক্ষে ৪. কিছু কহিল বিভ্রম ॥ ব্রাহ্মণ 

সজ্জন ঘত সম্পূর্ণ সভায়। তাঁর মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল 

হিয়াঁয় ॥ মহাবংশে জন্ম ন্যাসী স্থপণ্ডিত জন ॥ তরুণ বয়সে, 
নহে সন্গ্যাসকরণ ॥ এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধন্ম। ন| 

বুঝিয়। কৈল দ্বিজ এত বড় কন্ম ॥ পুনরপি সংস্কার ৫ করুক 

+১ ৬জগন্নাথদেবের পরিচারকগণকে পাণ্ডা কহে। 

২ অচল জগন্নাথ বিগ্রহ। সচল চৈতন্যদেব। 
৩ টোটা-কুটার ঝ। ক্ষুদ্রধন, তীর ইত্যাদি । 

৪ পরোক্ষে _অসাক্ষাতে। 

৫ সংস্কার” স্থলে অপর পুস্তকে “সংসার” লেখা আছে। 
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আপনার | বেদান্ত শিখিয়া করুক আশ্রম-আচাঁর ॥ সন্ধ্যা- 
সির ধর্ম নহে কীর্তন নর্তন। বেদান্ত আমার ঠাই করুক 
শ্রবণ ॥ জগন্নাথ যত বার করেন ভোজন ৷ তত -বাঁর সন্গ্যাসী 

যে করয়ে ভক্ষণ ॥ যুবাঁকালে এত ভক্ষ যে জন করয়। তার 

.কামশিরৃভ্ভি কেমন মতে হয় ॥ ঘরণ" মনে পড়ে তেঞ্ঞ রাঁধ। 

বলি কাঁন্দে। বিপাকে পড়িল! ন্যাসী সন্্যাসের ফান্দে ॥ 

এথ! গোরাচাঁদ আছে নিজ জন সঙ্গে । কৃষ্ণচকথ1] আলাঞ্ষম 

প্রেম পরসঙ্গে ॥ আঁচন্িতে মুচকি হাসিয়া গোরা পহু। 
অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মু * ॥ জানিয়া সকল পু চলিল! 
তথায় । সার্ববভেইম বসি যথা বেদান্তি পড়াঁয় ॥ নিজজন সনে 
সেই খানে উপনীত । দেখি ভষ্টাচার্ধ্য উঠে চমকিতচিত ॥ 
বসিতে আঁন দিল সগৌরব বাঁণী। ঠাঁকুর মাঁগয়ে বিধি কি 
করিব আমি ॥ তুমি সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য, সব জাঁন। অন্তর 
পুছিয়ে তোরে কহত বিধান ॥ সন্ধ্যা আশ্রম ধর্ম না বুঝিয়ে 
আমি। সন্ন্যান করিল বিধি বিচারহ তুমি ॥ তুমি সর্ববতত্ত্ব- 

বেভভ। বেদান্ত বাখান । কি বিধান আছে কিছু পড়াহ এখন ॥ 
রুণবয়সে নহে সন্গ্যামের ধর্স। কি বিধান আছে পুনঃ 

উপবীত কর্ম ॥ এ বোল শুনিয়! সার্বভৌম ভট্টাচার্য । হৃদয়ে 
সাঙ্কোঁচ মহা গণয়ে আশ্চর্য ॥ এখনি কহিল কখ! নিজজন সনে । 

এ কথা সকল ন্যাসী জাঁনিল কেমনে ॥ মনে অনুমীন, করে 

লজ্জায় পীড়িত। কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত 
তার পর দিনে প্রভূ সার্বভৌম-ঘরে । নিজজন সঙ্গে গেল! 

+ ঘর-গৃহিণী 

* মৃহু-মধু। 
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তারে দেখিবারে ॥ বেদান্ত প়য়ে সাব্বভৌম ঘরে বসি" 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত প্রভূ পুছে হাসি হাসি ॥ দেবাস্ত-নিগুঢ়- 
কথা কহিল ঠাকুর । কৃষ্ণ-পাঁদাশ্রয় কথ! অস্থৃত-অস্কুর ॥ শুনি 
সার্বভৌম হৈল! বিন্মিত অন্তর । বুঝিল মনুষ্য নহে শচীর 
কোঁঙউর ॥ লজ্জায়ে পীড়িত হৈল] হৃদয়ে তরাস। এত কাল 

নাহি শুনি এমত নির্ধাস ॥ পড়িল শুনিল যত এত কাল ধরি । 
প্টীইল.শিষ্যগণে অহঙ্কার করি ॥ এত কাল শুনিল এ বেদান্ত- 

সিদ্ধান্ত। এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত ॥ এত অনুমান 
সার্বভৌম ছিজরাজ। কর যুড়ি স্ততি করে দেখিয়া সে 
কাজ ॥ হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর | , দেখি সার্ববভৌম 

1 হৈল আনন্দে অস্থির ॥ উ্ধ ছুই হাতে ধরে ধনু আর শর। 
্য ছুই হাতে ধরে মুরুলী অধর ॥ নত্র % ছুই হাতেধরে দণ্ড 

মগ্ডলু। দেখি সার্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ চরণে 
পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর । স্তরতি করে সার্বভৌম গদ গদ 
স্বর ॥ সগদগদ স্বরে পঢ়ে সহত্রেক স্তব। “চৈতন্যসহত্রনাঁম” 

জানে লোক সব॥ বিহ্বল হইয়া, পড়ে পাদান্ুজ-পাশ। 
কহয়ে লোচন সার্বভৌমের প্রকাশ ॥ 

এই মতে আছে প্রভু আনন্দ কৌতৃকে। আনন্দে দেখয়ে 
নীলাচল-বানী লোকে ॥ আছিল অধিক জগন্নাথের প্রকাঁশ। 

_স্ভার হৃদয়ে সখ পরশে আকাশ ॥ চৈতন্যচরিত-কথা কে 

কহিতে জানে । সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ শ্রী- 
মুরারিগুপ্ত বেবঝাধন্য তিন লোকে। পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল 

তাহাকে । কহিল ্ল যুর্ারিগুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে। যেকিছু 

* নল নত অর্থাৎ নী্ের ছুই হাতে। 
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শুনিল সেই দৌহার প্রসাদে ॥ শুনিয়। মাধুরী-লোভে চিত্ত 
উতরোল। নিজদোন ন1 দেখিয়া মন ভেল ভোর ॥ যে কিছু 
কহিল নিজবুদ্ধিঅনুরূপ | পাঁচালী $ প্রবন্ধে কহৌ মে! 

ছার মুরুখ ॥ সুত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড সায়। শেষখণ্ড আছে 

পুনঃ কহিব কথায় ॥ চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ। 
মধ্যখণ্ড সায় কহে এ লোচনদান ॥ 

|* ॥ ইতি ভ্ীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত চৈতন্যমন্থলে 
মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ & ॥ ৩। &॥ 

নাচাড়ী ৪১। শ্লোকা ২৫ । 

$ ১৫২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ আদিখণ্ডের শেষ দেখুন । 

(২৭৭ পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তিতে “মুড়াঁয়” স্থলে "মুড়ার”। এই দ্বিরুক্ত কথা- 

টুকু নিশ্রয়েংজন )। 

| ৩৭ 
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পাকে ২৯---৮ 

পরীপ্রীকষ্চচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ 
জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কৃপাকরি কর প্রত 

শুভ দৃষ্টিপাত ॥ শেষখণ্ড কথা৷ কহি অম্বতের সার। শুনিতে 
পাইয়ে সখ সাগর পাখার ॥ সার্ববভৌম ভট্টীচার্য্য যে করিল, 
স্তুতি ॥ কথে! দিন ৰঞ্চিল কীর্তন দিবারাতি ॥ সেতুবন্ধ 
দেখিবারে চলিলা ঠাকুর। কৃম্মবিপ্র দেখি দেখে কৃ্্ণ 
নামে পুর ॥ বাস্থদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে। ছুই 
জন! সঙ্গে দেখ! হৈল এক ঠামে ॥ প্রভুর দর্শনে তার! হইল 
নিন্দল। নিরীখয়ে গৌরাদেহ পরমবিহ্বল ॥ হুমেরুম্থন্দর 

তনু বাহু জানু সম। সিংহগ্রীব কন্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন ॥ 
দেখিতে দেখিতে হিয়া আনন্দ বাট়িল। এই কৃষ্ণ গৌর- 

চন্দ্র নিশ্চয় জানিল ॥ হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে । 

সব লোক কান্দে'তার প্রেমার কান্দনে ॥ তুলিয়া! দোহারে 
প্রভূ কৈল আলিঙ্গন ॥ প্রকীশ করিল কথ মধুর বচন ॥ 
শুন শুন অহে দ্বিজ বচন আমার। কি কাজে আইলা মহী 
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কি কর আচার ॥ কলিবুগে ধন্ন হরিনাম সঙ্কীর্তন। প্রকাশ 
করিল কৃষ্ণ নাম-মহাঁধন ॥ নাঁম গুণ সক্কীত্ত7নে করহ আনন্দ। 

নাঁচহ নাচহ লোক হও মুক্তবন্ধ ॥ এ বোল বলিয়া প্রভু 
চলিল! সত্বর। আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥ 
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ । কত দুর গিয়া দেখে 
জীয়ড় নৃসিংহ ॥ স্মরণ হইল আমার পূর্ব্বের কাহিনী । এক 
চিন্তে শুন সভে হঞা সাবধানী ॥ এখানে আছিল এক 

পড়য়া গোঁয়াল। কৃষিকম্্ম করে পুণ্ডা বিহান বিকাল ॥ 

শসা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জন। হইল মায়ান্ধু খন্দ বড়ই 
সম্পূর্ণ ॥ দিবা! রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর ॥ নাঁজানি 
কথন সেইযায় নিজ ঘর ॥ এক দ্রিন মনে মনে করিল বিচার । 
খন্দ রাখিবারে আমি না আসিব আর॥ এই মনে আছে সেই 
মনের হরিষে। আঁচন্বিতে দেখে খন্দ খাঞ] যায় কিসে ॥ 

আর দিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর । আচন্বিতে আইল এক 

বরাঁহ ডাঙ্গর ॥ দেখিয়! গোয়াল! সেই হৈল সাঁবধাঁন। খন্দ 
খায় বরাহ সে সারে দুই কান ॥ খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপ- 
নার হ্বখে। দেখিয়া গোয়াল! গুণ দিলেক ধনুকে ॥ খন্দ 

খাও লতা ছিড় সারে ছুই কান। আজি মোর হাতে তুমি 
হারাবে পরাণ ॥ ইহা বলি সন্ধান পুরিয়া ছাড়ে বাণ। 
নির্ভরে বাজিল বরাহ স্মরে রাম রাম ॥ ধাঁঞা সাক্ষাইল 
পর্বত-গুহার ভিতর । দেখিয়া গোঁয়ালা পড়া হইল 
ফাপর। বরাহ হইয়| কেনে স্মরে রাম নাম। বরাহ না হয় 
এই নেই ভগবান্॥ এতেক চিত্তিয়া পড়া কাতর-অস্তর | 
গহ্বর নিকটে যাঁঞা কহিছে উত্তর ॥ কে তুমি কে তুমি বলে 
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উদ্তর না পাঁয়। তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায়॥ কি 
কাঁজ করিলু আমি অধম ছুরন্ত। মো সম পাতকী নাহি 
পরমপাযণ্ড ॥ দয়া উপজিল প্রভূ করুণ নিধান । আকাশ- 
বাণীতে বৈল “আমি তগবান্॥ আমারে মারিলে তুমি কৈলু 
অপচয়। চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়” ॥ এ বোল 
শুনিয়া পুড়। অধককাতির | উপবাঁসে উপবাসে দিমু কলে- 

বর ॥ এই মনে উপবাঁস করিল অনেক । আচন্বিতে শুনিল 

গগনে ধ্বনি এক ॥ কেনে রে অবোধ পড়া মর অকারণে । 

অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবনে ॥ পুনরপি বলে গুড়া 
কাতরবচনে। তোমারে মারিলু আর কিকাজ জীবনে ॥ 
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার। এ দোঁষের উচিত হবে 

বমের প্রহার ॥ শুদ্ধ হইব আর কোন প্রতিকারে । সবে 

আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ এ বোল শুনিয়া বাণী 

হইল আর বাঁর। নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার ॥ এ বোল 
শুনিয়। পুড়। কহে কর ঘুড়ি। তোমার আজ্জায় মুগ্চি বলে 
ভয় ছাঁড়ি ॥ কেমনে জাঁনিব মোর ঘুচিল এ দোষ । পরসাঁদ 

সাক্ষী পাইলে হও মে সন্তোষ ॥ একথা! কহিব আমি 
রাজার গোঁচরে। এই মত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে ॥ 

তবে ত প্রতীত আমি পাই হিয়! সাক্ষী । সব জন জানে 
তুমি কৈলে মোরে স্থখী ॥ তবে পুনরপি আজ্ঞা করিল। 
ঈশ্বর । যে বলিল! সেই হবে পাইলে তুমি বর ॥ এ বোল 
শুনিয়! পু'ড়া হরধষিত হঞা | মহাবেগে রাঁজদ্বারে উত্তরিল 
গিয়া ॥ দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর। যেকিছু 
কহিয়ে রাঁজায় করহ গোঁচর ॥ কহিব অপুর্ব কথা লোকে 
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অবিদিত। শুনিয়। আমারে রাজ! করিব পিরিত ॥ এ বোল 

শুনিয়! দ্বারী রাঁজারে কহিল। রাজার আজ্জায় পুঁড়া গোচর 
হইল ॥ দণগ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ। আদ্যোপান্ত যত 

কথা কৈল নিবেদন ॥ শুনিয়া ত মহারাঁজ বিস্ময় লাগিল । 
নিশ্চয় করিয়া! কহ পুঁড়াকে পুছিল ॥ পুনরপি কহে পুঁড়! 
করিয়া নিশ্চয় | সেই খানে চল রাজ ঘুচাহ বিম্ময় ॥ আমারে 
যেমত আজ্ঞা করিল! ঠাকুর । সেই মত আজ্ঞা তুমি পাইবে 
অদূর ॥ রাঁজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর |. আজন্ম হইব 
আমি তোমার নফর ॥ এ বোল বলিয়া রাজ। চলিল। সত্বর। 

পর্দব্রজে গেল যথা পর্ববতগহ্বর ॥ পর্ববতকন্দর-দ্বারে এক 

মন চিতে । বিস্তর মিনতি কৈল লুটাঁঞ] ভূমিতে ॥ দ্রেবিলা 
ঠাকুর আজ্ঞা উঠিল! গগনে । মিথ্যা নহে শুন রাজা পড়ার 

বচনে ॥ দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে । ছুগ্ধের সেচনে 
মোরে পাবে বিদ্যমাঁনে ॥ এ বোল শুনিয়। রাজ! হরষিত- 

চিতে। ঘোষণ। পাঁড়িল রাজ্যে ছুপ্ধ আনিতে ॥ প্রভুর আজ্ঞায় 

ছুপ্ধ ঢালে সেই খানে । আচন্ছিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্য- 
মানে ॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার । আনন্দে 

ভাঁসয়ে হৃখসাগর পাঁথার ॥ হরি হরি বোল শুনি চৌদিক 
ভরিয়া । নাচয়ে সকল লোক ছুবাহু তুলিয়। ॥ যত দুগ্ধ ঢাঁলে 

তত উঠয়ে শরীর । উঠয়ে শরীর দেখে এ নাভি গন্ভীর ॥ 

অধিক ঢালয়ে ছুপ্ধ মনের হরিষে । পদতল ছুই খানি দেখি- 
বার আশে ॥ উঠিল শরীর জানু দেখি বিদ্যমান | না ঢাঁলিহ 
দুগ্ধ আজ্ঞা ভেল পরণাম ॥ বহুত ঢালয়ে দুগ্ধ পাদপদ্ম- 

আশে । পদতল দুই খানি না উঠিল শেষে ॥ হেন কালে 
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দৈববাণী উঠিল গগনে | না উঠিব পদ আঁর না কর যতনে ॥ 
এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ । মহামহোৎসব করে 

পাঁঞা পরসাঁদ ॥ দেউল মন্দির দিল নান। ভোগ রাগ *্। 
ছুনয়ন ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ ॥ এই মনে আছে রাজা 
মনের হরিষে। ডিঙ্গী লঞ্ক। এক সাধু আইল সন্তোষে ॥ 
ঠাকুর দেখিতে সেই আইল সওদাগর । ছুই নারী লঞ্া গেল৷ 
মন্দির ভিতর ॥ প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেল। বাহিরে । সাধু 
বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥ লেউটিয়! দেখে ছুই 
নারী নাই পাঁশে। মন্দির ভিতরে তাঁরা প্রভূকে সন্ভাষে ॥ 
বুঝিয়! সে সাঁধু স্ততি করে আর্তনাদে | দ্রবিলা ঠাকুর তারে 
কৈলা পরসাদে ॥ ঘুচিল মন্দির-দার দেখি ছুই জন। 
পাষাণ হইয়া প্রভূর পাঞ্াছে চরণ।॥ নিজ ভাগ্য মানি পায়ে 
পড়ে সওদাগর | পরসাঁদ করি প্রভু বলে মাগ বর ॥ চরণে 
পড়িয়া সাধু করে পরণাম। বর মাগে মোর নামে হউ 

তোর নাম ॥ মা বাপে থুইল তার এ নাম জীয়ড়। আঁপ- 
নার নামে প্রভু-নাম মাগে বর॥ “জীয়ড় নৃসিংহ” নাম তেঞ্ঞি 

পরকাঁশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাঁস ॥ 
সিন্ধুড়া রাগ ॥ 

তবে মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহ দেখিয়া। চলিলা ত পর 
দিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥ পথে চলি যায় প্রেমে পরবশ চিত। 
কাঞ্ধী নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥ রত্বময় পুরী সেই 
কাঁঞ্চীনগর | নগর দেখিয়! তুষ্ট হৈল ন্যাঁসিবর ॥ বিষয়ির 
মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু । আচন্িতে রাজদ্বারে উত্তরিল! 

* “রাগ” এইটা অনুরূপ শব । 
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প্রভূ ॥ রাঁজদ্বারে গিয়! প্রভু দ্বারিকে কহিল। রাঁজপুভ্র 
কোথ। আছে নিভৃতে পুছিল॥ প্রভূকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম 
করে। এই ভগবান হেন মনে মনে বলে॥ প্রভূ কহে 
রাজপুজে জানাহ বচন। তাহার কারণে মোর এথ। আগ- 

মন ॥ চলিল। তদ্বারী রাজপুজ্র যথা আছে। নিজ অন্তঃ- 

পুরে যথা দেবতা পুজিছে ॥ পরণাম করি দ্বারী জানায় 
বচন। এক মহাঁষতি গোঁসাঁঞ্চির দ্বারে আগমন ॥ এ বোঁল 

শুনিয়া রাজ! না বলিল কিছু । তরাসে দ্বারী সে পলাইয়! 
যাঁয় পাছু॥ দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন। জানাঁইতে 
না পারিল তোমার বচন ॥ দেবতা পুজয়ে রাজা নিজ 

অন্তঃপুরে । কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে ॥ এ 
বোল শুনিয়। প্রভূ হাসে মনে মনে । যথা পুজা করে তথা 
চলিল। আপনে ॥ এক অংশে দ্বারে রছে আর অংশে যাঁয়। 
যথ। পূজা করে সেই. রামানুন্দ রায় ॥ ধ্যান করে কৃষ্ণ, 
রাজ। দেখে গৌরচন্দ্র । পুনরপি ধ্যান করে জপে মহা- 
মন্ত্র॥ পুনরপি গৌরচন্দ্র দেখয়ে নয়নে । কি হৈল কি 
হৈল বলি গণে মনে মনে ॥. পুনরপি ধ্যান করে হ্বদৃ় 
হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায়॥ কিকি বলি 
আঁখি মেলি চাঁহে চারি ভিতে। গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর 
দেখয়ে সাক্ষাতে ॥ সন্াসী দেখিয়। রাজা উঠিল সম্ত্রমে । 
চরণবন্দন। করে নেহারয়ে ক্রমে ॥ আপাদ মস্তক পুলক 

নেহাঁরয়ে অঙ্গ । গৌর-অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ 
বিশ্ময় লাগিল ন্যানী আইল কেমতে। প্রভূরে পুছিলা 
কিছু হাসিতে হাসিতে ॥ মোর অভ্যন্তরে তুমি আইল! 
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কেমনে | বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ প্রভু 
কহে তুমি কেনে না চিন আপনা । আমারে না চিন আমি 

নিতে আইলু -তোমা ॥ এই রূপে বলে প্রভু মধুর বচনে। 
আমারে না! চিন আমি নন্দেরপ্নন্দনে ॥ এ বোল শুনিয়। 
রাজ! ছল ছল আঁখি। সেই রূপ দেখি তবে পাইল হিয়া- 
সাক্দী॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্র অট্ট হান। আপনা 
চিনায় প্রভু করে পরকাশ ॥ যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত 

রক্তছ্যতি। মকল দেখায় এক গৌরমূরতি ॥ কষিত এ 
দশ বাঁণ কাঁঞ্চন-বরণ।. তাহ! ছাঁড়ি হৈলা প্রভু শ্াঁম স্ুচি- 
কণ॥ কাঁনড়। কুস্থমাকৃতি অঙ্গের কিরণ | . ময়ুরশিথণ্ড 

শিরে মুরলীবদন ॥ নানা আভরণ অর্গে চিকণীয়। কালা । 

পীত বস্ত্র পরিধান গলে বনমালী ॥ তাহা দেখি মহারাজ 

আনন্দিতমন। পুনরপি হৈল! প্রভু গৌরবরণ ॥ পণ 
পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা । গৌর-ছটায় ঝলমল করে 
তথা ॥ দেখিয়া জাঁনিল রাজ! রামাঁনন্দ রায়। প্রেমায় 

বিহ্বল ধরে নিজপ্রভু-পায ॥ চরণে পড়িয়। কাঁন্দে অবশ 

শরীর । করে ধরি লঞ্চ প্রভু, ভৈগেলা বাহির ॥ রায় 
রাঁমানন্দে আর প্রভুতে মিলন। গোরা-গুণগাথা গায় এ 
দাস লোচন ॥ 

জী রাগ ॥ ূ 

পাপ তাঁপ হরু ঘমভয়, জয় শচীনন্দন জয় জয় ॥ গ্রু ॥ 
তবে মহাপ্রভু শীঘ্র আনন্দ কৌতুকে। চলিতে আনন্দ 

দেহ ভবন কৌতুকে ॥. এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি 
যাঁয়। গোঁদাবরী করি পঞ্চবটীতে সান্বায়॥। সেই মহাঁ- 

[ ৩৮ ] 
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পুণ্যতীর্ঘ. পঞ্চবটী নাম। যাহাঁতে আছিলা সেই লক্ষণ 

শ্রীরাম ॥ পঞ্চবটী দেখি গৌর প্রেমে অচেতন। শ্রীরাম 
লক্ষণ ঝলি ডাকে ঘনে ঘন ॥ এই খানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিল। 
লক্ষণ। মৃগ মারিবারে রাম রিল! গমন ॥ শ্রীরাম উদ্দেশে 
শেষে চলিল! লক্ষণ। এই খাঁনে সীতা হরি নিলেক রাবণ ॥ 

ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥ মার মার বলে 

ক্ষণে বলে ধর ধর ॥ লক্ষণ লক্ষণ বলি ডাকে উভরায়। 

নীতা সঙউরিয়া কাঁন্দে অবশ হিয়ায়॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ 
পাশরিতে নারে । আঁপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে ॥ তবে 
আর দিন পথে চলিল! ঠাকুর | ক্রমে ক্রমে উত্তরিল1 কাঁবে- 

রীর তীর ॥ কাবেরীর পুর দেখি শ্রীরঙ্গনাথ । দেখিয়া 
প্রেমায় নাচে নিজজন সাত'॥ 'তথায় ত্রিমল্প ভট্ট ঠাকুর 
দেখিয়া । নিরীক্ষয়ে গৌর-অঙ্গ বিস্মিত হইয়া ॥ দেহের 
কিরণ আর প্রেমার আরম্তভ। কদন্ব-কেশর জিনি পুলক 
কদন্ব ॥ সর্ববলোঁক জিনি তনু যে হেন স্থমেরু | গ্রেম-ফল' 
ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু ॥ হরি হরি.বলি ডাকে অতি উচ্চ- 

নাদে। দেখিয়া চৌদ্িক ভরি সব লোক কাঁদে ॥ এঁছন 
দেখিয়া ভট্ট ভাঁবে মনে মনে । নিশ্চয়.জানিল এই ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনে ॥ এঁছন দেখিয়া সে ত্রিমল্লভট্রাচার্য্য । কৌতুকে 
সকল কৃঙ্ধ। জানিল আশ্চর্য্য ॥ এই সেই ভগবান কভু নহে 
আন। নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন-গ্রাণ ॥ এতেরু জাঁনির! 
মে ত্রিমল্লভটরায়। আপন আশ্রমে সে প্রুরে লঞ্চ যাঁয়॥ ! 
সর্বজীবে কৃষ্ণভক্তি দিনে দিনে বাঁঢ়ে। তার বাঁড়ি গেল! ৰ 
প্রভু প্রথম আষাঢ়ে ॥ সেই খানে রথযাত্রা কৈল দরশন। রথ- 
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অগ্রে নৃত্য করে শ্রীশচীনন্দন ॥ শ্রাবণ থাকিয়া প্র করিল 
'ঝুলনা | নাম-গুণ-সঙ্কীর্তনে নাচে সর্ধবজন। ॥ ভাদ্রে থাকিয়া 
কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রা কেল। গোপবেশে গোরাটাদের বনু নৃত্য 

হৈল॥ আশ্বিনে থাকিয়া! প্রভু শচীর নন্দন! তক্তগণ লঞা 
করে নামসঙ্কীর্তন ॥ ভট্টপ্রেমে মহাঁপ্রভূ. তার বশ হঞ]। 
চাতুর্শ্ান্ত বঞ্চিল প্রভূ তাঁর গৃহে রঞ! ॥ চাতুর্্াস্ত বঞ্চি প্রভু 

চলিলা ত্বরিতে। পথে দেখা পরমানন্দ-পুরির সহিতে ॥ 

দেহে দেহ! দেখি তুষ্ট হৈল। ছুই জন। নিরখিত্ত দেৌহা- 
কার ঝরয়ে নয়ন ॥ দেখিতে পরমানন্দপুরির স্মরণে । গুরু 
মাঁধবেক্দ্রপুরী যে বৈল বচনে ॥ ও 

তথাহি বায়ুপুরাণে ?॥ 

 কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষমীকান্তো৷ ভবিষ্যতি । 

দাঁকুত্রহ্মনমীপস্থঃ সন্্যানী গৌরবিগ্রহঃ ॥ইতি॥ ৫১ ॥ 

'কলিযুগে সঙ্কীর্তন ধর্ম রাখিবারে | জনমিব কৃষ্ঝ প্রথম 

সন্ধ্যার ভিতরে ॥ গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জানুসম | সিংহ- 

গ্রীব গজস্কন্ধা কমলনয়ন ॥ করুণাঁসাগর প্রভু প্রেমার 

আবাস । নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥. মোর ভাগ্য 

নাহি মুঞ্রি দেখিব নয়নে । তোর দেখা হেলে মোর করিহ: 

স্মরণে ॥ সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল। এই দেই ভগ-. 
পিস 

চা 

লক্গীকীত্ত (নাঁয়ায়ণ্জ গৌরবর্ণদেহধারী ও সন্্যাসী হইয়ী কলিযুগের 

প্রথম সন্ধ্যায় * দারুত্রন্ধ জগন্নাথদেবের নিকটস্থ হইবেন । (অপর পুস্তকে 

এই শ্লোকটা নাই) ॥ ৫১॥ 

* ছুই যুগের সন্ধিস্থলকে সন্ধ্য। বলে। এস্থলে “কলির প্রথম ঘন্ধি” 

অর্থাৎ প্রথম অংশ । | 
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ধান্ নিশ্চয় জানিল ॥ দেখি পরণাম করে পররানন্দপুরী | 

কিবা কর বলি প্রত তুলে কর ধরি ॥ গাঢ় আলিঙ্গন কৈল 
পরমসন্তোষে ৷ চলিল। ঠাকুর কহে এ লোচনদাসে ॥ 

ধান্শী রাগ ॥ এ 

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে । পথে চলি যাইতে 
সপ্ততাঁল বিমোচনে ॥ সপ্ততাল তরু. সেই আছে যেই; পথে । 
দেখি আচম্িতে প্রভ্ লাগিল! হাসিতে ॥ ধাঞ্া গিয়া সপ্ত 

তাল করিল! পরশে । জয় জয় ধ্বনি দরিয়া উঠিল আকাশে ॥ 
মুনিশাপে ছিল সে গন্ধর্ব'সাঁত জন। প্রভুর পরশে তার! 

পাইল মোচন.॥ যোঁড় হস্ত করি সবে দণ্ডবৎ কৈল। দিব্য 
দেহ পাঁঞা তাঁরা বৈকুণ্ঠ চলিল॥ দেখিয়া সকল লোক করে 
নমস্কার. সভে বলে এই ন্যাসী রাঁম-অবতাঁর ॥ তবে সেই 
মহাপ্রভু পথে চলি যাঁয়। আনন্দে বিহ্বল প্রভূ নিজগুণ 

গাঁয় ॥ প্রেমীর আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে । সেতুবন্ধ 
উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ সেতুবন্ধষে গিয়া দেখে রামেশ্বর 

লিঙ্গ । আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মন্তসিংহ"॥ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ 

করি করে পরণাম। সেতুবন্ধ দেখি প্রভূ বলে হরিনাম ॥ 
অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষণ। কখন আবেশে বলে 
'অঙ্গদ ছনূমান্॥ ক্ষণেকে অবশ বলে স্থগ্রীব মোর মিত। 
ক্ষণে বিষণ বলি ভাকে বিপরীত ॥ &প্রমায় বিহ্বল দিক্ 
বিদিকৃ নাহি জানে । সেতুবন্ধ দেখি নাঁচে সব ভক্ত সনে ॥ 
এই মনে দিবা নিশি পাশরে আপনা । লেউটিয়া মহাপ্রভুর 
বাড়িল করুণা ॥ এই মতে মহাপ্রভু পথে চলি আসি! 
পুনঃ চাতুম্মাস্ত গোঁদাঁব্রী তীর্ঘে বসি ॥ পুনরপি উড্ভ দেশে 
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আ/ইল: ঠাকুর | জগন্নাথ ভাঁবে প্রেম] বাট়িল প্রচুর ॥ তবে 
ত দেখিল প্রভু আসি আলাঁলনাথ । বিষুদাস উড়িয়ারে করি 
আত্মসাত্॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু হইল। কুতুহলী। সঘনে 
তুলিয়া কাঁহু হরি হরি বলি ॥ পুরুষোভ্মে আসি প্রভু আছে 

মহাল্গখে । কহুয়ে লোচন এ আনন্দ বড়, লোকে ॥ 

বড়াঁড়ি রাগ, ধূলাখেল জাত ॥ 

এ খাঁনে কহিব কথা, শুন গোরা-গুণগাঁথা, ভ্রিজগতে অতি 
অনুপম। মনে বাদ্ধিয়াছে আলি *%, মুকুতা প্রবাল ঢালি, 
সন্গ্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥ স্বর্ণ মণি মাঁণিকে, দিব্য রত্ব 
চারি দিকে, মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল $। মথুরা পর্ধ্যস্ত দিয়া, 

কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা, হেন কালে প্রত্যাসন্ন কাঁল ॥ না হৈল 
জাঙ্গাল সায়, ছুঃখ রহিল হিয়ুয়, মনে মনে করে অনুতাপ । 
কানাইর নাট্যশাল! পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত, সন্াঁসির 
বৈকু্ হৈল লাভ ॥ এ কথা আছিল! চিতে, চলে প্রভূ আচ- 
শ্বিতে, না জানি €কোথারে চলি যায়। ক্রমে ক্রমে চলি 
যাইতে, কানাইর নাট্যশাল! হৈতে, পুন লেউটিল গৌর 
রায় ॥ এ কথ! বেকত নহে, প্ররমানন্দ পুরী কহে, কহ 
প্রভু ইহার কারণ। আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল 
তথা, মনঃকথা-সিদ্ধির কারণ ॥ পুরুষোঁভ্ম আদি অন্ত, মথু- 
রার সেই পর্যন্ত, স্বর্ণ মণি মাঁণিক্যাদি আনি । সম্যাসির 
এ মূন হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া, চলি যাৰ গোরা বন- 
মালী ॥ শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন, শ্রীগৌরাঙ্গ- 

* আলি- আলবাল (আইল্ )। 

$ “জীঙ্গীল” এই শব্দ “জঙ্গাল” শবের অপত্রংশ। ইহার অর্থ আলি, সেতু 
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াদের প্রকাশ | মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গেরচন্দ্র, 
গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ 

প্রীরাগ॥ . 
গোরার্টাদ না রে হয়, বিহরই নীলাচল মাঝে ॥ প্র ॥ 
তবে নীলাচলে প্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে | কীর্ভন বিলাস করে 

আছে নানারঙ্গে ॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায়। '্্ীম 
বিলসত্ব প্রভু নাচয়ে নাচায় ॥ নান! দেশে শাছিল যতেক 
ভক্তগণে। ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে ॥ আনন্দে 

আছয়ে 'প্রভু নীলাচল-বাঁসে। কহিব সকল পাছু অনেক 
প্রকাশে ॥ মথুরা চলিব মনঃকথা [মাচম্িত। উৎকগ্। বাঁটিল 
হিয়া উনমত চিত ॥ চলিল! মখুরা-পথে চৈতন্য ঠাকুর । 
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িন্ক প্রচুর ॥ অস্থরাগে ধায় প্রভূ 
রাঙ্গ ছুই আঁখি । সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি ॥ 
সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাটিতে। কথো দূর যায় প্রন 
ডাঁকিতে ডাকিতে ॥ ঝারিখণ্ড % প্র প্রভু চলিল! সত্বর | 
কান্দাইল! পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রস্তর ॥ গৌরাঙ্গ বেটিয়া, 
সবগী ব্যাপ্রগণ মাচে। হিতসা! নাহি সর্বস্থখে নাচে প্রভু 
কাছে॥ বন-জন্তগণ সব কৃতার্থ করিয়া। চলিলা গৌরাঙ্গ: 
পথে প্রেম বিনোদিয়। ॥ ক্রমে ক্রমে উত্তরিল? তীর্থ বারা- 
ণসী। অনেক আছয়ে তথা পরমসন্গ্যাসী ॥ বিশ্বেশ্বর নম- 
স্করি.চলি যান পথে । প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিতচিতৈ ॥ 
রূপ সনাতন গোসাঞ্জি প্রভূরে মিলিল1। অনুগ্রহ করি তারে 

* ঝারিখও- বন ও পর্বতের মধ্য দিয়া যে পথ। “ঝারি”্শব্ধ “ঝাড়ি” 

শবের অপভ্রংশ_হইবে, কারশ বন ও জঙ্গলকেই “ঝাড়ি” বলে। 
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শক্তি সঞ্চারিলা ॥ তথা! বেণী স্নান করি দেখি অক্ষয় বট । 
যমুনাতে পাঁর হৈলা আগর নিকট ॥ দেখিলা অদ্ভুত সে 
রেণুক! নামে গ্রাম । অবতার কৈল। যেই স্থানে পরশুরাম ॥ 
তথা বৃন্দাবন-মুখে যমুন্! 'বিমুখী । . দেখিয়া বিহ্বল প্রভু 

প্রেমস্থখে সুখী ॥ রাজগ্রামে গিয়! পারে দেখয়ে গোকুল। 
সন্বরিতে নারে হিয়া .ভৈগেল আকুল ॥ হিয়া সন্বরিল প্র 

অনেক যতন্নে | আননুন্ট বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে ॥ 
যাইতে যাইতে আর গিয়! কত দূর । স্থুনিকট হৈল যেই 
দেখে মধুপুর ॥ মধুপুর দেখি প্রত আনন্দিতচিত । .প্রেমায় 
বিহ্বল,যেন নাহিক সন্মিৎ॥ অন্তর অন্রুর বলি ভূমিতে 
পড়িল | মাথুর-বিরহভাবে মুচ্ছিত হইলা ॥ দিবা নিশি 
না জানয়ে আছে সেই খাঙ্জে।. সন্েদন নাহি প্রভুর আছে, 
তিন দিনে ॥ গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য | কৃষ্ণ 

দৃস নামে এক আছে ছ্িজবর্ষ্য ॥ প্রভুরে দেখিয়া সেই গণে 
মনে মনে । কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে ॥ বড় 
ভাগ্যে দেখিলাম 'ইহাঁর চরণ। এই শুক প্রহ্লাদ বা হেন 
লয় মন ॥. প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে ।* কি নাম 
তোঁমার শুন শুন দ্বিজবরে ॥ ব্রাক্মণে কহয়ে শুন শুন ন্যাসি- 

বর। কৃষ্ণদাস নাম মোর কহিল উত্তর ॥ এ বোল শুনিয়া 

প্রভু অট্ট অট্ট হাস। কৃষ্ণের সকলি জান ভুমি কৃষ্ণদাস ॥ 
»জুড়াইন দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। তুমি দেখাইবে 
যথা যে আছে বিশেষে ॥ মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ৷ 
সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ ॥ যে খানে যে কৈল কৃষ্ঃ 
সব তুমি জান। মথুরা-মণ্ডল দেখাইবে স্থান স্থান ॥ ছিজ 
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কহে সে সব স্থান না জানি ঘে আমি। দাঁদশ-বনের স্থান 
সব আমি জানি ॥ এ বোল শুনিয়! প্রভূ প্রেমানন্দে ভাসে । 
তাহার শরীরে শক্তি করিল প্রকাশে ॥ মহাঁনন্দে বলে 
মুঞ্িি সব দেখাইব | .কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংসুবধ শুনাইব | 
দ্বিজ কনে শুম শুন শুন মহাশয়। নন্দের নন্দন তুমি 
জামিল নিশ্চয় ॥ তোমার দর্শনে মোর ব্রজ দরশন। 
আঁচন্িতে সব মোর হৈল সঙরণ ॥ ঘি খানে যে জানি আমি 
স্থানের মরম | যে খানে সে ভগবান জনম-করণ ॥ এ লোঁল 

.শুঁণিয়। প্রভূ হরিষ"হিয়ায় 1” কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণ- 
গুণগায়॥ সে দিনে বঞ্চিল কৃষ্দাসের আলয়। মথুরা- 
মণ্ডল কথা সর্ধবরাত্র কয়'॥ মথুরামগুল-মধ্যে যযুন! পুণ্য- 
বতী। যাহার দুকুলে কৃষ্ণ শ্রিহরয়ে নিতি ॥ যমুনার 
পর্ববকুলে আছে পাঁচ বন। পশ্চিমেতে সাত বন কহিল 
এখন ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে। ভক্ত বিন! কেহ 
ইহার মরম না জানে ॥ কংসের সদন এই যমুনা-পশ্চিমে | 
তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন ১ নামে ॥ মথুর! হইতে দেই 
যোজনেক* পথে । অনেক রহস্তঞ্ঈথা কহিব তাহাতে। 
কুমুদ ২ নামে বন আছে তাহার নৈথ/তে | সপাদ *%* যোজন 
পথ মথুরা হইতে ॥. খদিরবণ ৩ আছে প্রভু তাহার দক্ষিণে । 
ডেড় যৌজন পথ মধথুরার সনে তালবন ৪ আছে প্রভু 
দক্ষিণে মথুরার | অর্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার ॥. এক 
নদীধারা দে মানসগঙ্গা নামে। বৃন্দাবন-পশ্চিমে সে 

৯ পর 

* “সপাধ” স্থলে “সওদা” পাঠাস্তর, অর্থ এক। 

৬ ও ছু ০ 
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মথুর।-ঈশান ॥ কাম্যবন ৫ হৈতে মধু ৬ $ বনের আদেশ । 

কালীদহ-পশ্চিমে যঘুন। পরবেশ ॥ সরস্বতী নামে এক ধার! 

আঁছে তাতে । মথুরাঁর উত্তর প্রবেশ যমুনাতে ॥ মথুর! 

পশ্চিমে আছে গোবদ্ধনগিরি। আঁট যোজন ণ' সেমথুর! 

হইতে ধরি ॥ কহিব কাম্যকবন গোবদ্ধন-পশ্চিমে | মথুর] 

হইতে আট যোজন লোকে গণে ॥ বহুল ৭ নামে বন আছে 

মথুরা-ঈশানে | মানস-গঙ্গীর পার সে ছুই যোজনে ॥ এই 
সাঁত বন মে পশ্চিমে যমুনার । কহিব ত পুর্ধকুলে পাচ বন 

আর ॥ মহাবন ১ নামে বন যমুনা-নিকটে । মুর হইতে 

সেই যৌজনেক বাঁটে ॥ বিন্ব ২ নামে বন পশ্চিমে তাহার । 
অদ্ধ গোজন সেই মথুরা হেতে পার ॥ তাঁহার উত্তরে আছে 

লোহ ৩ নামে বন। ভাগ্তীর ৪ বন আছে তাহার ঈশান ॥ 
একত্র ছুই বন ৫ % যমুনার কুলে । মহাঁবন হেতে লোকে 
আট যোজন বলে ॥ এই ত দ্বাদশ বন মথুরামগ্ডল। কৃষ্ণের 
বিহারস্থান দেখায় সকল ॥ এই মনে কথালাপে প্রভাত 

হইল। | | যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্তিয়া। কৈল ॥ ॥ উৎ্কণ্ঠা- 

$ মধু, অন্য পুস্তকে কিন্ত “মোহন” লেখা া আদর্শ পুস্তকের 

“লহু” হইতে বর্ণভ্রমবোধে “মধু” এই পাঠ করা হইল 
1 অনেক বারই “যোজন” গুন। যাইতেছে। তি ক্রোশে যোজন, ইহ! 

সতা, কিন্ত এ স্থলে ক্রোশের পরিমাণ সম্ভবতঃ অত্যন্ত ভল্প। কারণ, পোবদ্ধন 

মথুরা হইতে ছুই বোজন, ইহাকে আট বোঁজন বলা হইয়াছে । গো-ক্রোশ 

অর্থাৎ গোরুর শব্দ যতদুর শুনা যায় সেই বূপ ক্রোশ নয় কি?। 
* পঞ্চম বন কোথায় ? নাঁম কি?, অস্পষ্ট রহিয়াছে । দ্বাদশ বন প্রধান 

হইতে পারে কিস্ত আরও দ্বাদশবন (নিধু, নিকুঞ্র ইত্যাদি) আছে। সমু 

দায়ে চব্বিশ বন। 

[৩৯] 
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হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদ[সে ডাক। দেহকে জিনিঞা। সে অধিক অনু- 

রাগ॥ দেখিতে চলিল। প্রভূ মথুরামণ্ল। আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণ 

দাঁসে করে ছল ॥ কৃষ্ণদাঁস কহে প্রভূ ইথে কর মন। পুরীর 

তিন দিকে দেখ গড়ের পত্তন ॥ পুরবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণ 
মুখে । উত্তরে দক্ষিণদ্বার গড়ের ছুই দিকে 1 কংসের 
আবাস দেখ পুরীর নৈখ/তে। পুরবে উত্তরে দুই দ্বার 
তাহাঁতে ॥ বমিবাঁর চৌতারা ** দেখ বাড়ীর উভ্তর | পুরীর 

বাঁযুকোণে দেখ কারাগার হের ॥ মৃত্রস্থান হের দেখ 
ইহার দক্ষিণে । বিবরি কহিব কিছু শুন সাবধানে ॥ কৎংস- 
ভয়ে বস্থদেব লঞ্া যান পুভ্র। আচন্বিতে কৃষ্জ তার 

কোলে কৈল মৃত্র॥ সেই খানে বন্্রদেব বসিল। সত্বরে। 

মুত্রস্থান তেঞ্ি লোক বলয়ে ইস্থারে ॥ ইহার উত্তরে দেখ 
উদ্ধবের ঘর । এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে ছুই ধার ॥ 
কণ্টকিত হৈল অঙ্গ আপাদ মস্তক । কদন্বকেশর জিনি 

একটি পুলক ॥ এই উদ্ধবের ঘর মুগ্রি আইলু এবে । এথায় 
কহিল কৃষ্ণ কহি অনুভবে ॥ এই খানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের 
কথা । দেখিয়াছি যেন বাস মনে লাগে ব্যথা ॥। এ বোল 
বলিতে প্রভূ চাহে চারি দিকে | তবে “কহ কৃষ্ণদাঁদ” কহে 
অনুরাগে ॥ উদ্ধবের পুর্ব্বে দেখ উদ্ধবের ঘর | মাঁলাকাঁর 
বাঁদ দেখ পূরবে ইহার ॥ ইহার দক্ষিণে দেখ কুবুজার ঘর। 
তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্তান মনোহর ॥ বন্্রদেব আবাস দেখ 

রঃ চৌভারা-বেদী। ইহা! পশ্চিমদেশে বিশেষ প্রনিদ্ধ। বৃক্ষতে এবং 
নদী ও পুফ্ষরিণ্যাদির তীরে প্রায়ই দেখা যায়। “বুন্দাবনে চতুতারা, তাহে 
মোর মন ভোরা” এই বলিয়া নরোত্তম দাস ঠাকুর্ও বর্ণন করিয়াছেন । 
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তার অগ্নিকোঁণে। এ বোল শুনিয়। প্রভু হাসে মনে মনে ॥ 

গদ গদ স্বর কিছু অরুণ বদন। উগ্রসেন-বাঁড়ি দেখ ইহার 
ঈশান ॥ দেখহ বিশ্রাস্তিঘাট দক্ষিণে তাহার । গতশ্রম 

নাম মুর্তি এথা পরচাঁর ॥ কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হৈল 
খাল। তেঞ্রিঃ কংসখাঁলি ঘাট দক্ষিণে ইহার ॥ দেখহ 
প্রয়াগ ঘাট ইহার দক্ষিণে । তাঁহাঁর দক্ষিণে ঘাঁট এ তিন্দুক 
নামে ॥ সপ্ততীর্ঘ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে । তাহার দক্ষিণে 

দেখ খধিতীর্ঘথ নামে ॥ ইহার দক্ষিণে দেখ মুখ্যতীর্ঘথ আঁর। 
তাহার দক্ষিণে কোঁটি তীর্থের প্রচার ॥ তাহার দক্ষিণে দেখ 

বোধতীর্ঘ নামে । দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমাঁনে ॥ 

এই তদ্বাদশ ঘাট সর্ধবতীর্ঘ সার । পুরীর দক্ষিণে রঙ্গ- 
ভূমি দেখ আর ॥ তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ | ছুরাঁ- 

শয় কংস রাঁজা খুদিলেক কুপ ॥ কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব 
হেন কাম। কংস খুদিল কুপ কংসকৃপ নাম ॥ দেখছ 

অগন্ত্যকূপ নৈখ্/তে তাহার | সেতুবন্ধ-সরোবরের উত্তরে 

ইহ।র ॥ এ বোঁল শুনিতে গ্রভুকি কি বলি ডাকে । অঙ্গ 
আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে ॥ সেতুবন্ধ-সরোঁবর শুন.বির" 

রণ। সাবধানে শুন প্রভু হঞ্া একমন ॥ এক দিন আঁছে 
কৃষ্ণ গোগীগণ মেলে । রাঁসক্রীড়া করে এই সরোবর 

তীরে ॥ রাঁধাকে কহয়ে আমি সেই রঘুনাথ। রাবণ মারিল 
আমি বানরের সাথ ॥ এ বোঁল শুনিয়! রাধা মুচকি হাসয়ে। 
মিছ! কথ। কহে কৃষ্ণ এই ত আঁশয়ে ॥ দেখিয়া তরস্ত হঞ] 

পুছয়ে রাঁধাবে। কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে ॥ 
রাধা বলে মিছা কথা না বলিহ আর । তুমি সে কেমনে হৈলা 
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প্লামনঅবতাঁর ॥ মহাঁজিতেক্দ্রিয় তেহৌ পরম ঈশ্বর । 

তোমাতে সম্ভবে নাহি তীর ব্যবহার ॥ সমুদ্র বাঁন্িল তেহৌ। 

এ গাঁছ পাঁখরে | তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥ এ 
বোল শুনিয়। প্রভু লহু লহু হাসে । আমি জলে থুইলে সে 
ইটা ** পাথর ভাসে ॥ এ বোল শুনিয়। গোগী বলিল বচন। 

আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহু এখন ॥ মিছা গর্ব না করিহ 

শুনহ কানাই । পাথর ভাঁসয়ে জলে কু শুনি নাই ॥ ঠাকুর 
কহয়ে আন গাছ পাথর । পাথরে বান্ধিব জল এই সরো- 
বর ॥ এ বোল শুনিয়। তারা বহি আনে ইটা । কাষ্ঠ খান 
খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥ গাছ পাথরে সরোবর 

গেল বান্ধা। ভাল ভাল বলে গোপী মুচকি হাসে রাধা ॥ 
রাধর কারণে সরোবর হৈল সেতু । সেতুবন্ধ সরোবর বলে 
এই হেতু ॥ এ বোল শুনিয়! প্রভূ অন্তর উল্লাস। গোরা-গুণ 
গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ 

পঠমঞ্জরী রাগ ॥ 

সপ্ত সমুদ্র কুণ্ড ইহার উত্তরে । দেবকীর সাত পুত্র 
মারিতে পাঁথরে ॥ ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর ৷ দেখ 
সরস্বতী-সঙ্গম পুরীর উত্তর ॥ এই খানে দেখ দশ অশ্বমেধ- 
ঘাট। ইহার দক্ষিণে সোম তীর্ঘের এ বাট॥ কীভরণ মর্জন 
ইহার দক্ষিণে । নাগতীর্ঘ ধারা বহে পাঁতাল গমনে ॥ সগ্ভমন 
আদি কুণ্ড ঘাঁটে গেল তবে। পুরী অনুভব করে নিজ 

অনুভবে ॥ এই মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল। ভিক্ষা 

করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ উৎকণ্ঠীয় আকুল দীঘল ভেল 
সপ এ 

* ইটা-্ইষ্টক। “ইটা” স্থলে অপর পুস্তকে "কাষ্ঠি” লেখা আছে। 



শেবখণড। - ৩৪ 

রাতি। পৌহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি ॥ রজনী 
প্রভাত হৈল হিয়ার উল্লাঘ। প্রাতঃক্রিয়া করি বলে আইস 
কীঞ্দাস ॥ কৃষ্ণদাস বলে গু শুনহ বচন। মথুরামগ্ডল 

ভূমি একুইশ *্* যোঁজন ॥ দ্বাদশ বন হ্য়ছয় যোঁজন ভিতরে । 
যেখানে ঘে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকলে ॥? নারদবচন কংস 
শুনে এই খানে । বস্থদেব দেবকীরে রাখে এই খানে ॥ এই 
খানে হেল কৃষ্ণচতুতুজ, দেখি। এথা পরিহার মাগে বন্দে 
দেবকী। এই খানে বস্থদেব কৃষ্ণ লঞ্া। কোলে । নিদ্রায় 

প্রহরিগণ পড়ি গেলা ভোলে | ফণ। ছত্র লইয়া. বাস্থকি 
পাছে ধায়। যমুনাতে পার সে শুগালী আগে যায় ॥ এই 
মহাবনে নন্দঘোষের বসতি | নিন্দে প্রসবিল কন্যা যশোদ] 

পুণ্যবতী ॥ নন্দ-ঘরে পুক্র থুইয়া কন্যাঁরে আনিল। দেবকীর 
কন্যা! বলি কংসকে ভাঁগ্িল ॥ পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে 
কন্যারে । বিদ্যুৎ হইয়া সেই গেল আকাঁশেরে ॥ অপরাধে 
ংস স্ততি করয়ে দৌহাঁরে । গগনে আকাশবাণী শুনে হেন 

কালে ॥ শুনিয়। সে বাণী কংস হিংসিতে লাগিল। নিশ্চয় 
করিয়া নিজ মরণ জাঁনিল ॥ মথুরাঁ আইল] নন্দ পুজ্রোৎ- 
সবকরি। বস্থদেব সনে শিশু আবরিতে বলি ॥ সপ্তম 

দিবসে কুষ্ণ পুতনা বধিল। মাসেকের কাঁলে শকট ভাঙ্গিয়! 
ফেলিল ॥ তৃণাবর্ত মারে কৃষ্ণ হঞা৷ বিশ্বস্তরে ৷ জুভ্তায়ে 

মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদরে ॥ ছয় মাসের কালে নাম-করণ 
হইল । ম্বর্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥ মন্থনের দণ্ড 
ধরি নাঁচিলা এই খানে । দুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদ। গমনে॥ 

॥ “একুইশ" স্থলে অপর পুস্তকে “চল্লিশ” লেখা আছে, তাহা অসঙ্গত। 
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উদৃখলে চটি শিকার ভাগ ছেদ করি। উদ্ধমুখে নবনীত 
পাঁন কৈল হরি ॥ এই খানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী! 
উদৃখলে বান্ধে লৈয়া! যশোদ1 জননী ॥ যমল অর্জুন ভঙ্গ কৈল 
এই খানে । ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারাঁয়ণে ॥ মহাঁবন- 

দক্ষিণে দেখ গোঁকুলনগর | শিশু সঙ্গে বস রাখে এথা 

দামোদর ॥ হের দেখ গোঁপেশ্বর মুর্তি মনোহর | সপ্ত সাঁমু- 
দ্রক কুপ দেখহ স্ন্দর ॥ আফ়ানের ঘর দেখ প্ররব 

পশ্চিমে । নন্দগোপের গ্রাম আয়ানের দক্ষিণে ॥ উপনন্দের 

ঘর এই গ্রামের মধ্য খানে । পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপো- 
বনে ॥ দেখহ ছুর্বাসাশ্রম ইহার উত্তর। নিকটে দেখহ 

লোহবন মনোহর ॥ অপরূপ কহি এই হের বিদ্ববনে | 
কৃষ্ণ কোঁলে করি নন্দ আছিল এখাঁনে ॥ রাধাকে দেখিয়া 

নন্দ কহিল উত্তর । কোঁলে করি নেহ কৃষ্ণ থুও লঞ। ঘর ॥ 
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণকরে কোলে । চুন্ধন করয়ে বাল্য- 

আচরণ ছলে ॥ কাঁজ নাহি বুঝে রাধা লঞ। যাঁয় পথে । 

গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥ দেখিয়া চরিত্র রাধার 

বিস্ময় লাগিল। হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল ॥ হের 
আর দেখ পুনঃ কৃষ্ণের চরিত। মরয়ে সকল শিশু তৃষ্তায় 

পীড়িত ॥ পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যযান। শুনি মাত্র 
গৌরচন্দ্র নাহি বাহা জ্ঞান ॥ কতক্ষণে গৌরচক্দ্রের হইল ত 
বাহ । প্রভু কহে কৃষ্ণদাঁস কি হইল কার্য ॥ এই খাঁনে দেখ 
উপনন্দ আদি যত। যুক্তি করিলেন সব গোয়াল! সম্মত ॥ 
অসহ এ রাঁজগীড় নিত্যই সঙ্কট । রজনী প্রভাঁতে সভে 
সাজাইল শকট ॥ গোপীগণ শকটে করিয়া গোঁপগণ। নিকট 
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বসতি করিবারে বুন্দাবন ॥ হৈ হে রবে ঘায় গোঁধন চালা- 
ইয়া । পদে বাঁধ। হতে লড়ি শিরে পাগ দিয়া ॥ ভদ্র ভাগ্ীর 
বনে ছিল দুই মাস । আনন্দে গায়েন গুণ এ লোচনদাস ॥ 

তবে পার হৈল। মে নিকট বৃন্দাবনে ৷ অর্চন্দ্রীকৃতি 

শকট রাখি এই খানে ॥ কপিথ গাছের তলায় বৎসক 

বধিল। পুচ্ছ পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল ॥ গিলি উপা- 
ডল কৃষ্ণ এথ! বকাস্থর। ভুই ওষ্ঠে ধরি চিরি প্রাণ কৈল 
দূর ॥ এই গোঠে বিহরে বাঁলক সব সঙ্গে । শিঙ্গা বেণু 
বেত্র হাতে নানাবিধ রঙ্গে ॥ কেহ কেহ জন্ত ছলে সেই শব্দ 
করে । উড়িতে পক্ষির ছাঁয় চাহে ধরিবাঁরে ॥ এ বোল 

শুনিয়! গৌর বিহ্বল হিয়ায়। বালকের সঙ্গে সেই ইতস্ততঃ 
ধায়॥ ময়ূরের শব্দ করে ধরয়ে ফেকম *%* | পুলকে পুরল অঙ্গ 

অরুণ নয়ন ॥ ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বলে। শ্রীদাম 
স্বদাম বলি গাছ কৈল কোলে ॥ সখ্যভাবে ব্যাকুল হইয়! 
গোৌররায়। প্রেমায় আকুল হঞ1 চারি দিকে ধায় ॥ কালী 
ধবলী বলি ডাকে ঘনে ঘন। কতি গেল ধেনুকান্থর মারিব 
এখন ॥ ইহা বলি কান্দে বাহ্ নাহিক শরীরে । কৃষ্ণদাস 
বলে তুমি সেই যদুবীরে ॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ তাঁরাও তেমন। 
গোরা-মুখ নেহারয়ে নাহি সন্বেদন ॥ কতক্ষণে গৌরাঙ্গ- 
চন্দ্রের হৈল বাহ । পুনরপি কৃষ্জদাসে কহে কহ কাধ্য ॥ 
বসের কনিষ্ঠ সর্প নাম অথাস্থর | এই খানে কৃষ্ণ তার প্রাণ 
কৈল দূর ॥ এখানে যমুনা ছিলা নাহিক এখন। এখানে 
হরিল ব্রহ্মা বস শিশুগণ ॥ বৎসরেক ছিল৷ গোবর্ধনের 

.স কেকমঅঙ্গ-ভঙ্গী। পেখন” এবং “ফেকন” পাঠীন্তর। 
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ভিতরে | সেই বহন শিশু দেখি ব্রঙ্গা স্তব করে ॥ ধেনুক 

মারিয়া তাল খাইল বলরামে । যঘুনীতে দেখ কাঁপীয়দহ 
এই খানে ॥ কদম্মতরু আরোহণ কৈল এই খানে । ঝাঁপ 
দিয়া কৈল কাঁলীয়নাগের দমনে ॥ শীতে আর্ত হঞ1 কুষ এ 
ঘাটে উঠিল । দ্বাদশ সূর্ধ্যের তাঁপ গগনে উদ্িল ॥ দ্বাদরশ- 
আদিত্য ঘট তেঞ্ঞ বলে লোকে । কালীপ্দমন মুর্তি দেখ 

পরতেকে ॥ এই খানে শিশু বস পোড়ে দাবানলে । 

দাবানল পান করি রাখিল ভারে ॥ প্রীদমের কান্ধে 

কৃষ্ণ চটিল। এখানে । প্রলম্ব হারিয়। কান্ধে করে বলরামে ॥ 

অস্থরের মায়। ব্যক্ত হৈল বলরামে। মন্তকে মারিল মুষ্টি 
ছাড়িল পরাণে। ভান্তীর বনেতে অঘাস্থরের মরণ। নিকটেতে 

দেখ গোসাঞ্জ হের বৃন্দাবন ॥ ঈষীকা-মুগ্জাটবী দেখ পরম- 
মোহন। এই খানে আচন্িতে না দেখি গোধন ॥ ধেনু না 

দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুঁক। উদ্ধ কাঁণ করি ধেন্ু আইসে 

উদ্ধমুখ ॥ তৃণ মুখে ধেনু ধায় বস স্তনমুখী। মুরলীর 
গানেতে মোহিত মৃগ পক্ষী ॥ পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র ভেল 

শিশুগণ। দাবানল পান শিশু মুদ্রিত নয়ন ॥ এই মতে 

কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে । আনন্দে দেখয়ে গৌর, কহয়ে 
লোচনে ॥ 

গোপকুমীরিকা ব্রত কৈল এই খানে । কাম্য করে দাসী 

* ঈবীকা -কাশ, অর্থাৎ কেপো ঘাস। এখানে অনেক মুজ্-ুক্ত কেশো' 
ঘাসেব বন। এই শব্দের বর্গগত পার্থক্য এইঃ_ ঈধীকা, ই্ীকা, ইষিক।। 
অপরার্থ -তুলী, হস্তির চক্ষুর্গোলক, কুশ, শর ভৃণের সাজ, খড়বকে, অক 
বশেষ্। 
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হ'ব কৃষ্ণের চরণে ॥ বস্ত্র আতরণ ভারা থুঞ্া এই ঘাটে । 
জলে নামি স্নান তাঁরা করয়ে লেউটে ॥ আঁচম্িতে বস্ত্র" 

অলঙ্কার লইয়। হরি । নীপতরু *% যাঁঞ। উঠি হাঁসে ধীরি 

 ধীরি। গোপ-কুমারিকা। স্তৃতি অনেক যতনে । তুষ্ট হঞ] দিল 
তাঁরে বস্ত্র আঁভরণে ॥ বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সন্বোধিয়া। 

যজ্ঞপত্বী-্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ কংসের উৎপাতে সব 

গোঁপ ভয় পাঞ্া। নন্দীশ্রর গিরিতৈ আশ্রয় কৈল গিয়া ॥ 

বসতি করিল মানস-গঙ্গার দুকুলে । বিলাস করিল গোঁ- 

বদ্ধনের শিখরে ॥ ইক্দ্রসনে বাধ করি এ পর্বত ধরে । তুলি- 
লেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে ॥ মীনসগঙ্গার ধারা পর্ববত- 

ঈশানে । স্থল নাহি পার হৈতে পারে গোপীগণে ॥ নৌকা 

পারাবাঁর করি বাড়ায় কৌতৃক। জলে ভাসি দেহ গোপা 
দিলেক যৌতুক ণ*॥ পর্বতের মধ্য দিয় আছে রাজপথে । 
গোকুল মথুরার লোৌক করে গতায়াতে ॥ পর্বত-উপরে হের 
দেখ রম্য স্থান। এই খানে গোপিকারে সাধে মহাদান ॥ 
বসিয়া সাধিল দাঁন এই ত পাধাণে। এই দান চবুতারা! 
দেখ বিদ্যমানে ॥ পাষাণ দেখিয়। প্রভু গদ গদ স্বর । অরুণ 

বরণ ভেল সব কলেবর ॥ নিজ কর দিয়া প্রন্ভ মাজয়ে 

গাঁধাণ। এক দৃষ্টে চাহে প্রভূ বসিবার স্থান ॥ ক্ষণে বুক দেই 

ন্দণে করে নমস্কার | ক্ষণে বলে রাধা দান দেহ মা আমার ॥ 

অবশ-শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে। ক্ষণে যে উঠিয়া সবে পাথর 
করে কোলে 9॥ কষ্চদাস বলে গোসাঞ্ি শুন মোর বোল ॥ 

* শীপতরু _ কদশ্ববৃক্ষ | 

1 যৌতুক- উপডৌকন. 

| ৪০ ] 
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দেখিবে.ত সব স্থান নহ উতরোল ॥ পর্বতের পুর্ব দেখ এ 
' কুম্বমবন। তাহার দক্ষিণে রাঁসমগ্ডলের স্থান ॥ এ বোল 
শুনিয়া গোরা বলে রহ রহ ॥ শ্রীরাঁসমণ্ডল-কথা ভাঁলমতে 

কহ ॥ রাধাকৃষ্জ রাস কৈল সেই এই স্থান। এ বোঁল বলিতে - 

গোরাঁর ঝরে ছুনয়ান॥ হাহা কৃষ্ণ হাহা রাধে'বলে বার 

বার ॥ অরুণ-নয়নে ঝরে সাতি পাঁচ ধার ॥ এ রাঁসমণ্ডল বলি 

পাঁড়ে গড়াগড়ি । ক্ষণে উভ বাঁহু তুলি হুহুঙ্কার করি ॥ জানু 

উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে,। শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ-কথ! 

কহে ॥ পুন কি করিব বলি অষ্ট অট্ট হাস। এই খানে হয়ে 
রাঁধাকুঞ্জ কৈল রাস ॥ বিহ্বল দেখিয়া! গৌরে বলে কৃষ্ণদাস। 
পর্বত-উপরে রাঁধা কদম্ববিলাঁস ॥ দেখ ইন্দ্র-আরাঁধন অন্ন- 
কুট নাম। ইন্দ্রপূজ| বা কৃষ্ণ কৈল এই স্থান ॥ অভিমানে 
আপনা পাঁশরে ইন্দ্ররবাজ। কত বরিষণ কৈল গোয়ালা- 
সমাজ ॥ সেইরূপ মুর্তি দেখি পর্ববতশিখরে। “হরিরায়” নাম 
মুণ্তি পর্ববত-উপরে ॥ গৌবদ্ধন-উপরে দক্ষিণভাঁগে বাস। 
«গোপাল রায়” নাম এথা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ইন্দ্রদর্প হরি চটে 

পর্বত-উপরে । এথ৷ ইন্দ্র অভিষেক রাজরাজেশ্বরে ॥ সর্বব- 

পাপহর কুণ্ড পর্ববত-দৃক্ষিণে। তাহার উপরে দেখ শিলা 
উবটনে? ॥ আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ববত-উপর। ব্রহ্মকুণ্ড রুরু ূ 

কুণ সর্ববতীর্ঘ সার ॥ ইন্দরকুণড সূরধ্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে ।* 
পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে ॥ এই খানে দ্বাদশী- ; 
পারণ! মানকালে। বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ 

্রহ্মকুণ্ড জন্ম এই দেখ বৃন্দাবন ।-কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ 
নয়ন ॥ অশোক-বন দেখহ কুণ্ডের উত্তরে। এক আশ্চর্য্য কথা রা 



শেষখণ্ড। ৩১৫ 

শুনহ ইহারে ॥ কার্তিক-পুণিম! তিথি দিবসের মাঁঝে। কুন্ধু- 
মিত হয় তরু দেখে সর্বরাজ্যে ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু 

নেহারয়ে বন। অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥ মঞ্জ- 

রিত তরু লতা ফল ফুল কালে অদ্ভুত দেখিয়। কুষ্ণদান 
কিছু বলে ॥ অদভূত গন্ধ গোঁরা-অঙ্গের বাতাস। কৃষ্দাস 
বলে তোমার কপট সন্ন্যাস ॥ দণ্ডব করে ভূমে স্তব্ধ হঞা 

রহে। কহ কহ কহ, গৌর কৃষ্ণদাঁসে কহে ॥ কৃষ্ণদীস বলে 
গোসাঞ্ শুনহ বচনে। রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বুন্দা- 

বনে॥ এই কক্পতরু-মূলে পুরে বংশীনাদ। ষোল ত্রোঁশ 

পথে গ্োপী ভেল উনমাদ ॥ বিতথচেতন গোপী কৃষ্*-আক- 
ধণে। উপেখিল কুল শীল লাঁজ ভয় মানে ॥ ব্যস্ত বন্ত্র আ- 
ভরণ হৈল সভাকারে। কৃষ্গতচিত-বৃত্ভতি মদনঝস্কারে ॥ 

. অপ্রারৃত কামেতে মুখধ ব্রজবাল1। কৃষ্ণের নিকট আমি 

সতাঁই মিলিলা ॥ এখানে দেখহ নাম এ «গোবিন্দ রায়।” 
শুনি মাত্র গোরারায় বিভোর হিয়ায় ॥ হইল আবেশ পুনঃ 
পরবশ অঙ্গ । এ ভূমি আকাশ জোড়ে রসের তরঙ্গ ॥ হুহু-" 

স্কার নাদে রস অমিয়া বরিষে। পশু পক্ষী উনমাদ মদন 
হরিষে॥ অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর। কোকিল 
স্বম্বর নাদে মাতিল ভ্রমর ॥ বংশী বলি ডাকে প্রভু রস প্রশং 

সিয়া। ভালি রে ভালি রে বলেমুচকি হাসিয়া । কোন 

, কথা কছে যেন নিদ্রার.স্বপনে ॥ ক্ষণেকে চমকি নিজ অর্গ 
করি কোলে । দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝরে ॥ ক্ষণে 

বালবেশে নাচে অষ্ট অষ্র-হাস। বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে 
কৃষ্ণদাস ॥ মোর ভাঁগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন। 
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বড় ভাগ্যে পাইলু মুঞ্জি হাঁরাইলু ধন ॥ এ বোল বলিতে 

প্রভুর বাহ হৈল যবে | কহ কৃষ্ণদাসে বলে কি হইল তবে ॥ 

এই খানে গোঁপীরে বুঝায় কুলাগার । গোঁপীর নিগুঢ় ভক্ভি 
ভাব বুঝিবাঁর ॥ কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধ করিবার তরে । রস- 

পরিপাটী ভাব বাড়ায় অন্তরে ॥ “স্থমধ্যমাগণ কেনে রাত্রে 
কুঞ্জনাঝে | ভয় না করিলে এথা আইলে কোন্ কাজে ॥ 
পরপতি লালম পরশ হেতু তোরা । পরনারী দরশ পরশ 

ন[হি মৌরা॥ আপনার ঘরে গিয়া পতিদেবা কর। নারী 
নিজপতি' ভজে এই ধর্ম সার ॥ কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ. 

দরিদ্র কুরূপ। নিজপতি সেনা! পরধরন্ম্ের স্বরূপ ॥ চল, 

চল নিজগৃহে যাহ ব্রজবালা। যতি নাহি করে ঘিজধর্ে 
অবহেলা ॥ আমি মহাধদ্্ী কভু না করি অধর্শশ। না বুঝি 
আমার মন কৈলে কোন ,কন্ম ॥৮ শুনিয়| রমণীগণ হৈল] . 

মূরছিতে। স্তব্ধ হইয়। রহে যেন চিত্র রহে ভিতে ॥ অল্প 

অল্প শ্বাস হৈল বাক্য নাহি কার । মদনভ্বরেতে জারিলেক 
'কলেবর ॥ কু ঘন শ্বীম হয় বিরহের তাপে । কভু .নেত্র 

ঝরে কভু সর্ঘধ অঙ্গ কাপে ॥ কভু কভু কৃষ্ণপানে থির- 
দ্রিঠে চাহে । কভু কভু মদ্নভাঁবেতে থির নহে ॥ ভাঁবভরে 

কি বোল বলিতে কিবা কহে । সভারে মনের কথা আপনে 

কহয়ে ॥ জগত্ মোহন যাঁর করে রূপ গুণে । অবল] ধৈরয 
তবে ধরিব কেমনে ॥ মোরা কুলবতী কুলব্রত-মীত্র জাঁনি। ' 
কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি ॥ তুমি কিছু নাহি জান 
মোরা নাহি জানি। জগৎমোহন গুণে আনিল রমণী ॥ 
“পতির পরম পতি তুমি আত্মারাম। তোমারে ছাঁড়িলে 
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পতি অগতি প্রমাণ” ॥ মোর আত্মারাঁম ভুমি রমহ আমাতে । 
তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে ॥ অহে পতিগতি 
পতি সভার আশ্রয় । আনন্দ পরমানন্দ সর্ব ম্থখময় ॥ ভাঁব- 

ভরে ভাবিনীর গণ সত্য কছে। ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা, 
ভাবময়ে ॥ চাহিলা .সরসহাস্তে সব গোগীগণে । যত স্থুখ 
গোগী পাইল কেহ নাহি জানে ॥ বেটিলেক সব গোপী 

প্রভু বছুমণি। মেঘেতে ঝলকে বেন খির সৌদামিনী ॥ 
এই খানে অপরূপ এ রাসবিহাবু। এক গোগী এক কৃষ্ঃ 
মণ্ডলী তাহার ॥ কনকচম্পক আর মরকতমণি। গঁঁথিল 
যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি ॥ যত গোগী তত কৃষ্ণ এ রাঁস- 

মগ্ডলে। পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন-স্থলে ॥ কল্পবৃক্ষ- 

স্থানে রাধাকৃঞ্জ ছুই জন। গোপীর অংশিনী রাধা রসের 
কারণ ॥ কৃষ্ণ হইতে কৃঝ্ তথা হইল অপাঁর। যত রাধ। 

তত কৃষ্ণ হৈল! এ বিচার ॥ রাস-হাঁট উপরে পতাকা শশ- 

ধরে। কোকিল কোটাল *% হঞ1 জাগায় কামেরে ॥ ভ্রমর! 
হাটের বাদ্য পশার যৌবন। গরাঁক $ রসিকবর মদন-মোহন॥ 

গৌঁপিকাঁর শুদ্ধ প্রেম' জানিয়া শ্রীহরি। ভকত বশ্যতাগণ 
প্রকাশ সে করি ॥ যুথে যুখে পাটয়ার নটিনী গোপিনী। নাটুয়। 
তাহার মাঝে প্রভূ যছুমণি ॥ বলয়! নুপুর মণি কিন্কিণীর 
রোল । মুরলী-মধুরধ্বনি তাঁহাতে উজোর ॥ রবাব উপাঙ্গ সর 
মণ্ডলের গান। মুদরঙ্গ মন্দিরা ডন্ষ পাখোঁয়াজ রসাল ॥ আর 

অপরূপ হের দেখ এই খানে । রাধা রাজা কৈল কৃষ্ণ এই 
* কোটাঁল-__নগরগাল (প্রহরী )। 0 

&$ গরাক- গ্র(হক অর্থাৎ যে খরিদ করে, “গরাখ” পাঠান্তর |. 
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'বৃন্দাবনে ॥' হেন মতে রাসে বিহরয়ে যছ্ুরায়। আচম্িতে 

সব গোপী দেখিতে না পায় ॥ এক গোগী লঞ। গেল 

সভারে এড়িয়া। কান্দে এই খানে গোগী অঙ্গ আছাড়িয়! ॥ 

সঙ্গের গোপিকা সেই আদরে ইতর। হাপিয়! কহয়ে মুগ্রি 
চলিতে কাতর ॥ যেন মতে পার তেন'মতে লহ তুমি। 

কাঁণু কহে আইস কাঁদ্ধে করি নিব আমি ॥ কোলে করি 

লিঞ1 গেল! আর কত দূর । আচম্িতে তাহ! কেহ ভৈগেল 
নিঠুর ॥ এই খানে অন্তর্ধানু করিল! তাহারে । ব্যাকুলিত। 
নেই'গোঁপী কান্দে একেশ্বরে ॥ কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী 
সব যত। এই খানে বোলে তার। চরিত উন্মত ॥ বিরহে 
ব্যাকুলা গোঁপী কান্দে উভরায়। এ কথ। শুনিতে দুঃখ 
বাঢ়য়ে হিয়ায়॥ এই খানে গোপী ক্কৃষ্চচরিতে তন্ময়। 
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেন মত হয়॥। সেই অভিনয় 

করে সেই সবরীত॥ উনমত গোপী সব ক্ৃঞ্কময়চিত ॥ 
ছেন মতে মৃচ্ছা. যবে পাইল গোপীগণ। এই খানে কৃ 
তবে দিল দরশন ॥ পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস। 
পুনঃ রাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস ॥ . এই মতে আনন্দ 
কৌতুকে রাত্রিশেষে। অলসল অঙ্গ শ্ল ভেল রসাঁবেশে ॥ 

যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লঞ্া। গোপী কোলে 
নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হঞ1 ॥ এখানে, যমুনাজল স্থশীতল: 

বায়। কৃষ্ণ তোল সব গোপী স্বখে নিদ্র। যায় ॥ এই 
মতে শুভ রাত্রি -স্প্রভাত হৈল। প্রণতি করিয়। গোঁপী 
নিজঘর গেল ॥. এই মতে সব স্থান দেখি গোরারায়। 
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায় ॥ 
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ইহাঁর ভিতরে শুন এক বিবরণ। দধি দুগ্ধ বেচিবাঁরে 
রাধার গমন ॥ এই খানে শিশু লঞ্ কৃষ্ণের 'মন্ত্রণা। ডর 

দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রণা ॥ বনে লুকাইয়া শিশু মহাঁশব্দ 
করে। ডরে ডরাইয় রাঁধা কৃ চাঁপি ধরে ॥ রাধা কোলে 
করে কৃষ্ণ বলে হায় হায়। চুম্বন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝায় ॥ 
কৃষ্ণের পিরিতি পাঞ রাধিকা বিহ্বল ॥ মদন-আঁলসে রাঁধা 

পাশরিল ঘর ॥ এই খানে নিকুঞ্জেতে মদনবিলাস। প্রেমায় 
মুগধ (হে ভেল মহারাস ॥ এই খানে নাম হৈল মদন- 
গোপাল । শুনিয়া আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল ॥ দেখহ 
কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত। এই খানে খেল! খেলে বালক 
সহিত ॥ প্রীদাম,সম্ববল গোঠে মুখ্য ছুই জন । বাঁলকে বাঁলকে 

খেল! কন্দল তখন ॥ কন্দলিয়! নাঁম স্থান তেঞ্িত ইহার । 

কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার ॥ অন্থিকাঁর বন দেখ সরস্বতী- 

তীরে । এথা হরগৌরী গোপ গোৌঁগী পুজা করে ॥ অঙ্গিরা- 
পুজেরে উপহাসের কারণ । সর্প দেহ ছিল বিদ্যাঁধর সুদর্শন 4॥ 
শাপাম্ত কারণে সেই নন্দেরে গিলিল। উগাঁড়িল নন্দে কৃষ্ণ 
চরণে ছুইল ॥ কুবের-বচনে শঙ্খচুড়ের মরণ। মাথায়ে 
মু্তিকাঘাতে মণির গ্রহণ ॥ অরিষ্ট বৃষভ-শৃঙ্গ চরণে.ধরিয়া। 
মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাঁড়িয়া॥ নারদবচনে কংস 
চিন্তায়ে বিমনঃ | বস্থদেব দেবকীর নিগড় বন্ধন ॥ অশ্বরূপ 

ধরে কেশী কংস-অনুচর। মহাঁতেজঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখিলাগে ডর ॥ 

বায়ু বন্ধ করি মাইল মুখে দিয়া হীত। এই খানে কেশি-বধ 

কৈল গোপীনাথ ॥ মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অস্থর । পাথর 

আচ্ছদি রাখে পর্বতগহবর ॥ আনিলেন শিশু ব্যোম 
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আছাড়ি মারিয়া ।, আনন্দে খেলেন খেলা ঢুষ্ট নিবাঁরিয়া ॥ 
তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর | “ইহার পশ্চিমে দেখ 

কাম্যবন আর ॥ পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে। 

পিছলি খেলায় এথা বিহাঁন বিকালে ॥ পাঁৰন সরোবর 

নন্দীশ্বরের উত্তরে । চৌদিকে দেখহ খুট বাঁক্ষিতে বাছুরে ॥ 

মথুরাতে অক্রুরকে কংসের আদেশে | এই খানে সন্ধ্যাকালে 
নগর প্রবেশে ॥ পথেতে আসিতে নান! মনঃকথ। ছিল । 
পদারবিন্দের চিহ দেখি নিদ্ধ হেল ॥ এই মাঠে রামকৃষ্ণ 
চলিলেন রথে। রাঁজা দরশনে চলে অক্রুরের সাথে ॥ ঘর 
লঞা৷ গেলা তারা করিয়া আদর । রজনীতে কংসমন্্র কহিল 
সকল।॥ প্রভাতে ঘোষণ! নন্দ দিলেন সভারে | ঘোষণ। পড়িল 
যাৰ কংসে ভেটিবারেঞ্ ॥ এই খানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া ! 
কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে 

আউলাইল কেশ। বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥ তাহার 
কান্দন মুখে কহনে কি যাঁয়। প্রাণহীন* দেহ যেন রহে হাত 
পায় ॥ দুত হারে কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে। আসিতৈছি 
আমি কথে! দিবস ভিতরে ॥ তোমর1 সকল মোর প্রাণের 
সমান ।* প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এ নহে সে প্রমাণ ॥ ছুক্টগণ 
শাঁশ করি শীত্র সে আসিব। দুঃখ না ভাবিহজান স্বরূপে এ 
সব ॥ এখানে গোয়াল! লব শকটে চটিল ॥ মাঁনসগঙ্গার ঘাটে 
সভাই জিরাইল $ ॥ যমুনার ঘাটে গেল! আড়াই প্রহর । মান, 

* ভেট দর্শন | কোন স্থানে উপহত দ্রব্যকেও বুঝায়। 
্ জিরাইল-বিশ্রাস করিল। কলিকাতাঁদি দক্সিণ দেশে এখন এই 

কথার বিশেষ প্রচল দেখা যাঁয়”। 
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ফলাহাঁর কৈল। গোয়াল! সকল ॥ অক্কুরের প্রতি জানে বিসৃতি 
দেখায়ে । বিকালে নন্দাদি আগে পাছে কৃষ্ণ যায়ে ॥ অক্রুর 
যতন করে নিজ ঘর নিতে । বলিল তাহারে যাঁব লেউটি 

আসিতে ॥ কৃষ্ণের বিলম্বে গোঁপ মথুরা নিকটে । সরস্বতী- 
তীরে তথা রাখিল শকটে ॥ নন্দ আদি গোঁপ ঘত রাঁখি এই 

খ[নে । আগেতে জানায় কংসে অক্রুর আপনে ॥ বুৰি এই 
খাঁনে স্থিতি হৈব কথে। ক্ষণ। মথুরা দেখিতে ছুই ভাইর 
গ্রমন ॥ দেখিল রজক এক দুম্মঘুখ তার নাম। দেখিয়া! কাপড় 

মাগে কুষ্ণ বলরাম ৪ ছুন্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বলে ছুরক্ষর *% | 
করাগ্জে কাটিয়! তার ফেলিল কন্ধর ॥ সেই দিব্য বস্ত্রপরি 

স্বখে হরষিতে । স্থদাম। মালির ঘর ভেল উপনীতে ॥ সদা 

উঠিয়া কৈল চরণবন্ন। দিব্য মালা অঙ্গে দিয়া করয়ে 
স্তবন॥ তাঁর পূজা লইয়া! চলিল! ছুই ভাই। ত্রিবক্রা! কুবুজী ণ' 
এক দেখিল তথাই ॥ ত্রিবক্র দেখিয়া মনে হান্ত উপজিল। 
উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল ॥ আদরে তাহাবে 

' কুবুজী নিজ ঘর নিল । দিব্য গন্ধ অগুরু গ্রীঅঙ্গেতে 
লেপিল ॥ বড় তুষ্ট হঞা! কুজা সোসর করিল শ্রীহস্ত 
পরশে কুবুজী দিব্যযুর্তি হেল ॥ কাঁঘে অচেতন কুবুজী চাছে 

কাণু পাঁনে | লঙ্জা পরিহুরি কহে বেকত বদনে ॥ আশ্বাস 

'বচনে তীরে তুষ্ট কৈল! হরি! চলিল] ত দুই ভাঁই নটবেশ 
'ধরি ॥ তবে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙগিল। কংস অনুচর 

৷ সব মারিতে ধাইল-॥ ধনুর্ভঙ্গ হাতে করি কংস-চর মারি। 
7 *দুরক্ষর_কটুকথা। এ. 

1 ত্রিবক্রাস্থলে ত্রিবঙ্কা পাঠান্তর । 

| ৪৯ ] 
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সন্ধ্যায় চলিল। যথা নন্দ আদি করি ॥ সেই তরজনী কংস 
কুন্বপ্র দেখিল। অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল ॥ ইহার 
দক্ষিণে হের ছুই মঞ্চ আর। বস্্রদেব দেবকীর তরে বসি- 
বার ॥ কালি এথা রাঁমকুষ্চ মরিব আসিয়।। পুত্র স্ৃত্যুঞ্জয় 
দেখে যেন এখানে বসিয়া ॥ চৌদিকে পান্র মিত্র সবে কৈল 
মঞ্চ । অবিকলে মল্যুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ ॥ পশ্চিমে খুদিল 

কূপ সেই ত পামরে। ছুই ভাই মারি তাতে ফেলিবাঁর 
তরে ॥ প্রভাতে উঠিয়া তাতে বৈসে কংসরাজ। আনহ 

গোঁয়ালা সব দেউক রাজ-কাঁজ ॥ তাঁর ছুই পুজ্র আন কৃষ্ণ 
বলরাম । ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম ॥ ধাইল 
ধাওয়! সেই রাজার আজ্ঞায়। সংগ্রামের শব্ধ শুনি রাম 

কৃষ্ণ ধায় ॥ সত্বরে চলিয়া! গেলা গড়ের ছুয়ার। গড়দ্বারে 

গজ আছে পর্ববত-আকার ॥ রাঁম কৃষ্ণ দেখি রুষি আইসে 

মারিবার | রুষিয়! রহিল। কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার ॥ শুগডে ধরি 
ঠেলি চটে তার কান্দে । মাত মারিয়া টান দিল ছুই 

হাতে ॥ দত্ত উপাঁড়িয়। পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়ে। আকাশে 
তুলিয়! চারি যোজন ফেলায়ে ॥ পড়িল সে মহাঁগজ শুনে 
ংসরায়। কীপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস হিয়ায় ॥ যুদ্ধ দেখি- 

বারে ভেল মোঁর মন ॥ এই খানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে। 
চাঁণুর সহিতে কৃষ্ণ মুট্টিক বলরাঁমে ॥ এই খানে হাহাকার 
কৈল সব লোক । এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক ॥ 
অযোগ্য করণ কংদ করয়ে বিরূপ | যাঁর যেন হিয়া কৃষেঃ 
দেখয়ে নিরূপ ॥ চীণুর মুস্তিক দুই ভাই করে রণ। দেখিয়। 

চমকে রাজা তখনে তখন ॥ চাণুর মারিল কৃষ্ণ, ঘুচিল উত- 
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পাত। মুষ্টিক মারিল বাম শবদ নির্ধাত ॥ পুনর্ববার মুট- 

কিতে কুটমল্ল মাঁলে। শান্ধ নামে মল্প,কষ্ণ মারিল আছাড়ে ॥ 
ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের থাঁয়। কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ 

চৌদিকে পলায় ॥ শীপ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়! । 
রাম কৃষ্ণ বাড়ির বাহির কর নিঞা1 ॥ নন্দ আদি যতেক 

গোঁয়ালা বন্দী কর। উগ্রসেন বস্্দেব দেবকীরে মার ॥ 

হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়। মহাঁদর্পে উঠিলা 

মঞ্চেতে লাফ দিয়া! ॥ অস্ত ব্যস্তে কংস খড়গ ধরিবাঁর কালে । 

হুহুক্কার দিয়! কৃষ্ণ ধরে তাঁর চুলে ॥ চুলে ধরি মঞ্চ, হৈতে 
ফেলিলেন ভূমে | বিশ্বরূপ বুকে চট়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥ 
ছাঁড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে । ধন্য কংসরাঁজ 

রুঝ্ণ বুকের উপরে ॥ কংস বধ কৈল লোঁকে বলে জয় জয়। 
আনন্দে দেবতা সব পুঙ্প বরিষয় ॥ ছেচুড়িয়া নিল কৃষ্ণ 
চুলেতে ধরিয়া । কতদুরে ফেলাইল' তুলি আছাড়িয়। ॥ 
কঙ্কণাদি করি কংসের অফ সহোদর । ভ্রাত্ব শোকে উনমত 

সভে ধরে বল ॥ রাম কুষ্ঝ মারিবারে আইসে সাত জনে । 
জক্ষেপে মারিল। তা! একল! বলরামে ॥ কংসে ছেঁছু- 
ড়িয়। এই গ্রাম মধ্য দিয়া ॥ কংস খালি বলি এই শুন মন 

দিষ। ॥ শ্রমশাস্তি কৈল সে বিশ্রীস্তি ঘট নাঁম। কংসনারী 
প্রলাপে প্রবোধে বলরাম ॥ তবে নিজ পিত। মাতা করিল 

মোঁক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল তাঁর! করয়ে চুম্বন ॥ উগ্রসেনে 

রাজা কৈল নন্দকে বিদায় । এ কথ! আমার শক্তি কহনে ন! 

ঘায়॥ কৃষ্ণের নিটুরপন1 শুনিতে তরাস। কহিতে মরিয়ে 
কহে এ লোচনদান ॥ 
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তবে বস্্রদেব পিতা দেবকী জননী । এ দোহার প্রেম- 

হুখে ভরিল ধরণী ॥ পুরে উপবীত দিয়! গায়ত্রী শিখায় | 

কথোদিন মথুরাঁতে বিলাঁসে গোঁঙীয় ॥ কহিতে কৃষ্ণের কথা 

আঁছয়ে অপার। লন্বরণ নহে পুথী হয়ে ত বিস্তার ॥ সেই 
সৃন্দাবন-পুরন্দর কলিষুগে । তখনে যে কৈল, গাথা কহি শুন 

এবে। প্রদক্ষিণ কৈল গোর! মথুরামণ্ডল | মহাঁজন কৃষ্ণদাস 

জঁনয়ে সকল ॥ গ্রশ্ুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া । মো 

অতি কাতর মোরে ন! যাই ভাগডিয়া! ॥ তুমি সেই কৃষ্ণ এই 

জানিলু'নিশ্চয় । পরসাদ কর মোরে শুন গোরারায় ॥ এ 

বোল শুনিয়। প্রভু বোলয়ে বচন। তোর পরপাদে মোর 

গুদ্ধ হৈল মন ॥ মথুর! দেখিব বলি বড় ছিল সাধ । দেখিলু 

রহস্য স্থান তোর পরসাদ ॥ আমার যেমন হিয়া হইল 

উল্লা। কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হউ কৃষ্ণদাঁস ॥ মথুরাঁমগ্ুলবাসী 

যত সব লোক। গোৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল এক মুখ ॥ 

বীরেক দ্রেখয়ে যেই নারে পাশরিতে। প্রেমীয় বিহ্বল মেই 
নারে সন্বরিতে ॥ বাল বৃদ্ধ কিবা ঘুবা এ নারী পুরুষ। কৃষ্ণ 
এই কৃষ্ণ ই বোলে যে মুরুখ ॥ গত দিনে কৃষ্ণ এই আইল 

মধুরারে | পুরুব রহস্য স্থান দেখিবার তরে ॥ কেহো বলে 

ত্রিভঙ্গ হইয়! কেনে থাকে । কানাই না ছেলে কেনে রাঁধ! 

বলি ডাকে ॥ রাত্রি দিবা থাকে লোক ম। ছাড়য়ে কাঁছ। 

একে কে দেখে প্রভূ বৃন্দাবনের গাছ ॥ একে একে স্ব 

স্থান নিরিখে ঠাকুর । সেখানে সেখানে প্রেমভরয়ে প্রচুর ॥ 
মথুরামগুলে ঘরে ঘরে পরকাশ । কেহে। শিশু দেখে কেহ! 

ঘুবক বিলাস ॥ কেহো! আচন্িতে ঘরে শুনে বংশী-নাদ। 
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কার স্বামী কোলে কৃষ্ণ রসের উন্মাদ ॥ কারু পরবুদ্ধি 
নাহি সভে বলেনি । সভার হৃদয়ে উপজল প্রেমবীজ ॥ 
বন বেড়াইতে বনে প্রভূ যায় যবে। সেবনের তরুলতা 

ভাসে প্রেমে দ্রবে ॥ কোকিল ভ্রমর ময়ূর বোলে মাঠে 
গোঠে। ধাওয়া! ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে ॥ উর্ধমুখ 
সব জন প্রভুমুখ দেখি । সভাঁরে সমান স্নেহ চাহে প্রেম 

আঁখি ॥ সব জন জানিল এ কপট সন্স্যাসপী। চলিল ত মহী- 

প্রভু নীলাচলবাসী॥ মধুরাম্গুল কথা কহিল এসায়। 
আনন্দে লোচনদাম গোরাগুণ গায় ॥ 

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিয়ায়। হা হা জগন্নাথ বলি 

অনুরাগে ধায় ॥ প্রেমারভ্তে চলে গ্রস্ভ সিংহের গমনে। 

সঙ্গতি চলিতে নারে সঙ্গের ফত জনে ॥ সঙ্গে যাইতে নারে 
সঙ্গী দূরে পাছু যাইল। অরণ্য-ভিতরে প্রভূ একল। চঁলিল ॥ 
অরণ্য ভিতরে আর রহয়ে নগর । ঘোল বেচিবারে যায় 

গোয়াল! কোঙর ॥ ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ আয়াস। 
ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস ॥ এ বোল শুনিয়া 
গোঁপ পড়িল চরণে ।' নেহ ঘোল খাও গোলা্িঃ যত লয় 

মনে ॥ ঘোল পান কৈল হেল শুন্য কলসী। থঘোল খাঁঞা 
চলি যায় কপট সন্গ্যাসী॥ গোষালাকে বৈল তুমি থাক এই 
খানে । পাছে আইসে কড়ি নিহ ত৷ সভার স্থানে ॥ এ বোল! 

লিয়। প্রভু চলিলা সত্বর। সেই খানে রহি গোপ চিন্তয়ে। 
অন্তর॥ কতক্ষণে সন্যাসির সঙ্গী যতজন । দেই খানে আইল: 

তার! প্রভূগত মন॥ পুছিল গোয়ালে পথে দেখিলে সন্যাসী। 
গোপ কহে ঘোঁল খাইল একটি কলনী ॥ কড়ি নিতে বৈল 
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মোরে তোমা সভার ঠাঞ্জি। যুয়ায় % যত কড়ি দেহ আমি 
ঘরে যাই ॥ এ বোল শুনিয়া সভে সভ1 পানে চাঁই। সভে 

কহে কড়ি কোথা আম! সভার ঠাঞ্ি ॥ জনপাত্র নাহি সঙ্গে 
নাহি বহির্ববাস। অগ্ললিতে খাই জল লাগিলে পিয়াস ॥ 
গোলা কহিন চল ভবে নাছি দায়। মোর সেলা জানাইবা 
সন্ন্যাসির পায় ॥ এ বোল বলিয়া সেকলপী করে হাতে। 

তারি বড় কলসী তুপিতে নারে মাথে ॥ ঢাকনা ঘুঢাই রত $ 

এক কলমী । ধাইয়া চলিল হা হ। করিয়। সন্ন্যাসী ॥ কতদূরে 
সঙ্গির বিলম্বে আছে পু । গোঁয়াল। দেখিয্ন' সে চমকি হাসে 
লু ॥ সঙ্গের যতেক জন আইল তখন। দেখিল! গোয়ালা 
প্র্তুর পাঁঞাঁছে চরণ।॥ প্রভু বলে গোঁপ তুমি চলি যাঁহ ঘর। 
তোরে. অস্জুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাইলে বর ॥ লেউটি আসিতে 
গোঁপ পাঁইল দরশন। নাচিয়া বলয়ে গোয়াল! প্রেমে অ- 
চেতন ॥ গোয়াল! দেখিয়া! সভার বাট়িন উল্লাম। গোরাগণ 
গায় হবখে এ লোচনদান ॥ | 

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে । সঙ্গতি সহিতে 
উত্তরিল! গৌঁড়দেশে ॥ গঙ্গান্ান করি প্রভু রাঁড দেশ দিয়! । 
ক্রমে ক্রমে উন্তরিল নগর কুলিয়॥ পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ধ্যা 
পির ধর্্ম। নবদ্বীপে আইলা গরু এই তার মর্ম ॥ প্রভু আঁ: 
গমন শুনি নবদ্বীপ-লোঁক । পুনঃ লেউটিল সবে পাঁশরিল 

* “যুয়ায়” স্থলে “যুজায়” পাঠান্তর। ইহার অর্থ এই যে, যুক্ত অর্থাৎ ' 
উপযুক্ত হয়। “যুজ্যতে” এই সংস্কৃত পদ হইতে প্যুজায়” এবং ইহা হইতেই 
ক্রমে “যুয্ায় এইরূপ পরিণত হইয়াছে! 

$ “রত” স্থলে অপর পুস্তকে “কড়ি” লেখা আছে । 
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শোঁক ॥ হা হা গোরচাদ বলি অনুরাগে ধায়। কুলবধু ধায় 
তাঁর! পাছু নাহি চার ॥ বিহ্বল হইয়া শচী ধায় উর্ধমুখে | 
আউলাইল কেশ বন্ত্র নাঁছি দেয় বুকে ॥ কোথা! মোর বিশ্ব- 
স্তর দেখ মে! নয়নে । পুনঃ চুন্ব দ্রিব সেই স্বন্দরবদনে ॥ 
নদীয়ানগরে আইল আমার নিমাই । ধরিয়া! রাখহ লোক 
কিছু দোষ নাই॥ সভীকার প্রাণ সেই সেই মাত্র জীউ । প্রাণ 
বিন। ধন রক্ষা এ কেমনে হউ ॥ এই মন কহিতে কহিতে 

গেলা তথা । দেখিল সে গৌরচন্দ্র বসিয়াছে যথা ॥ এ্রভুরে 
বলয়ে দেখি শুন রে নিমাই? ঘর আয় আমার সন্ধ্যাসে 
কাজ নাই ॥ অন্যান করিয়৷ ধর্ম রাখিবি তো পাছু। মোর 
বধ আগে লাগে আর সর্বব পাঁছু ॥ বিহ্বল চেতন শচী কান্দে 
উভরায়। সকল শরীর খানি একদৃষ্টে চাঁয় ॥ বাপু বাপু 
বলি অঙ্গ পরশিতে যায়। আর সব থাকু বাপ হাতদি 
তোর গায় ॥ শ্রীঅঙ্গে লাগিয়াছে ধুলা ফেলাউ ঝাড়িয়!। 
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়! ॥ পুনঃ উঠি বলে বাঁপু 
শুন মোর বোল । পাঁলাউ হিয়। যাঁর সাধ ধরি দেউ কোল ॥ 

শচীর কান্দন। দেখি হবদয় বিদরে। আছুক মানুষের কার্য 

এ পাষাণ ঝুরে ॥ চৌদ্রিকে সকল লোক কান্দিয়। ফাঁপর । 
কাছ না ছাঁড়য়ে কেহ পাঁশরিল ঘর ॥ লোকের কান্দনা 

দেখি লোকের ব্যগ্রতা। মনে অনুমাঁনে প্রভূ কি কহিব 

কথা ॥ মায়ের প্রবোধ দিতে প্রভূ মনে গণে। না কান্দ 

ন। কান্দ বলে শুনহ বচনে ॥ সন্ধ্যা করিতে আজ্ঞ। করিল! 
আপনে । এখন বিহ্বল হঞা কান্দ অকারণে ॥ পুত্র বলি 

মিছ1 মায়ী না ঘুচিল তোর । এছন ঢুস্তাজ মীয়। এ সংসার 
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ঘোর ॥ ঘুচিলে না ঘুচে মায়া এছন দাঁরুণ। শচী বলে 

মোঁর বোল শুন নিদারুণ॥ মোর পুজ্ব বলি জন্ম লৈলে পৃথি- 
বীতে। জগতের লোক মোরে করিল পুজিতে ॥ তুমি সব- 

লোকবদ্ধু ত্রিজগতে পুজি | তোমারে সে স্নেহ মায় শাস্ত্রে 
ভাল বুঝি॥ যে হুউ সে হউমোর তুমি হও পুভ্র। জন্মে জন্মে 
রহ মোর এই কর্ধসূত্র ॥ মায়ের বচনে প্রভু অস্ত ব্যস্ত 
হঞা]। মায়ায় জিনিতে পারি উভারিয়া দয়! ॥ যে তোর 

আছয়ে ইচ্ছা কর সেই স্থখে। একমাত্র শেষ মুখ নিবে- 

দিব তোকে ॥ শচী বলে নবদীপ ছাড়ি যাহ তৃমি। নবন্বীপে 
ছুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥ সারের বচনে পুনঃ গেলা 
নবদ্বীপ । বারকোঁণ। ঘাট নিজ বাড়ির সম্মীপ ॥ শুক্লাম্ঘর 
ব্রদ্ষচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল। মায়ে নমস্করি প্রভূ প্রভাতে 
চলিল ॥ মায়েরে কহিল মুঞ্ঃ বন্দী তোর গুণে । পুরুব 
রহ্হ্যকথা পাঁশরিল! কেনে ॥ রামকৃষ্ণ বামন কপিল আদি 

আমি। সর্বজন্মে দেখ সব বিচারিয়া তুমি ॥ সর্বকাঁল 
আমার সে এই মত কর্ম ॥ তোমার নিকটে আছি জান 
ইহা মন্দ ॥ সম্প্রতি ত ভক্তিরসে মোর অবতার । কৃষ্ণচন্দ্র 
বহি কিছু না বলিব আর ॥ কিব] ভক্ত, কিব! বিষুপ্রিয়া, 

কিবা তুমি। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি ॥ 
মায়ে নমস্করি প্রভু বলে ধার বার। ন। ছাঁড়িছ কৃষ্ণ, ন| 
ভজিহ এ সংসার ॥ শচীর অন্তর হিয়! করে দপ দপ। 

চলিল! ঠাকুর পাছে যাঁয় ভক্ত সব ॥ শাস্তিপুর নগরে গেলা 
আচার্্ে্ন ঘর । কীর্তনবিলাসে গেল অষ্ট প্রহর ॥ পুনঃ 
পরভাতে প্রত চলিল] সত্বরে। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ 
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দেখিবারে ॥ সভাঁরে কহিল! প্রভু সভে ঘাঁহ ঘর। শীলাঁ- 
চলে আছি আমি কহিল উত্তর ॥ যেযায় তথায় জগন্নাথ 

দেখিবারে। তথায় আমার দেখ! হইব সভাঁরে ॥ এ বোল 
বলিয়। প্রভূ রলে হরি বোল । চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের 
রোল ॥ ক্রমে ক্রমে তমোলুকে %* উত্তরিলা গিয়া । যে পথে 
গিয়াছেন পূর্বেব দেই পথ দিয়া ॥ পথে চলি যায় প্রভু 

প্রেমানন্দ স্থুখে । প্রেম বরিষণে ভাসে সে দেশের লোকে ॥ 

হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পরিশ্রমে | পুরুমোত্তমে উত্ত- 

রিল পথ ক্রমে ক্রমে ॥ দেখিবঞ্ঞ জগন্নাথ নীলাচলরায় । 
হা! হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায় ॥ সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু 

ছাঁড়ে হুহুষ্কার । ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার ॥ জগ- 
ন্নাথ দেখি তুষ্ট হৈলা গোরারায়। তাহারে দেখিয়া! লোৌক 
বড় স্ত্খ পায় ॥ হরি হরি বলে লোক উচ্চ উচ্চ রায়। আন- 

ন্দিত দিবা নিশি হরিগুণ গায় ॥ রাত্রি দিন করে প্রভু 
কীর্তনবিলান । গোরাগুণ গায় স্থখে এ লোচনদাস ॥ 

' দিশা ॥ | 

আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে। হরিগুণ সঙ্কীর্তন 

করে ভক্ত মেলে ॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায় । নিত্যই 

নৃতন প্রকাঁশয়ে গোরারায় ॥ হেশসই সময়ে কথা কহিব 
এক্ষণে । প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল যেন মনে ॥ লোকমুখে 

শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ। আশ্চধধ্যমানসে সে না কহে 

কিছু পুনঃ ॥ এক দিন গেল! জগন্নাথ দেখিবারে ৷ জগন্নাথ ন! 
দেখয়ে দেখে ন্যাসিবরে ॥ কিকি বলি মনে গণি বিম্মিত 

| ৪২ ] 
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হিয়ায়। পড়িছাঁকে ণ' পুছে রাজ! কি দেখহ রাঁয় ॥ পড়িছা 

কহয়ে দেব জগন্নাথ দেখি । রাজা কহে তে! সভাকে ব্যর্থ 

আমি রাখি ॥ জগন্নাথস্থানে হ্যামী বসিয়াছে হের। মোর 

'দণ্ডভয়ে কিছু না! দেখিয়ে বল॥ আঁখি তারিমু যেন হেন নহে 

কম্ভু। নহে বাকি দেখ সত্য করি কহ তভু ॥ এ বোল শুনি 

পড়িছা! বলে পুনর্ববার। জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখ 

আর ॥ তবে ত প্রতাঁপরুদ্রে মনে মনে গণে। সন্ব্যাসিরে 

কেনে দেখি আমার নয়নে ॥ গুনিয়াছি সন্গ্যাসির মহিম। 

অপারু। ইহার কাঁরণ তুঁভু করিব বিচার ॥ এতেক শুনিয়। 

রাজা চল্সিল। সত্বর । আপনি চলিল। যথ! আছে ম্যাসিবর ॥ 

দেখিল টোঁটারে ন্যাসী আছে নিজ মেলে। বৃন্দাবনকথ। 

কহে হরি হরি বলে ॥ পুনরপি জগন্নাথ দেখি আরবার । 
দেখিল সন্গ্যাসী সেই স্থমেরু-আকাঁর ॥ দেখিয়া রাজার 

তেল হিয়া চমণকাঁর। এই জগন্নাথ সেই ন্যাসী অবতার ॥ 
প্রতাঁপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ । সত্বরে চলিল। যথ! 

আছে মহাঁভাঁগ ॥ টোটায়ে নাহিক কেহ ভাঙ্গিল দেওয়াল । 

গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বয়ান ॥ কোন মতে দেখো 

মুগ্রিঃ গোসাঞ্রির চরণ |, ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ॥ 
গোবিন্দ কহয়ে রাজা নহত কাতর । এখনে না পাবা দেখ! 

হৈল অনবসর ॥ কখন আসিব মুষ্রি কহ মহাঁভাগ। কাতর- 

বয়ান রাজ! বাটে অনুরাগ ॥ সেদিন রহিল রাঁজ। সেই ত 

নগরে । সঙ্গিগণ দেখি কাঁকু$ করয়ে সভারে ॥ পুরী গোসাঞ্ি 

1 পড়িচ্থা--পরিচারক | 

38 কাকু-_ভয়াদি দ্বার! বিকৃত শব, অর্থাৎ কান্তর বচন। 
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আদি করিযত ভক্তগণ । গোসাঞ্জিরে গোচর করিবারে হিল 
মন ॥ এই মনে ছুই চারি দিন গেল যবে। কাশীমিশ্র 
ঘরেতে একত্র হৈল সভে ॥ সকল ভকত মেলি যুকতি 
করিল। সভে মেপি গোঁচরিব এই যুক্তি হৈল॥ আর 
দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে । আচন্িতে বসিয়াছে নিজ- 
ভক্ত মেলে ॥। রাজার ব্যগ্রতীয় সভার কাতর-অন্তর। 

পুরী গোপাঞ্ কহিল সে প্রভুর গোঁচর ॥ এক নিবেদন 

গোসাঞ্ি কহিতে ডরাউ। নির্ভয়ে কহে তবে যদি আজ্ঞা! 

পাউ ॥ ঠাকুর কহয়ে শুন হে পুরী গোসাঞ্জি | মোর.ঠাঞ্ডি 
তব ডর কোন কালে নাই॥ কি কহিবে কহ শুনিহ্ৃদয় 
তোমার । পুরী গোঁসাঞ্ঃ বলে বল রাখিকেে আমার ॥ 
কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ। সভাঁর বচনে মুঞ্ডি 
বলিছ বচন ॥ শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাদ । প্রতাপরুদ্রে 
রাজা হয় তাঁর নিজদাঁস ॥ তোর পদ দেখিবারে সাধে 
মো সভারে । আজ্ঞা পাইলে হয় পেই চরণ গোচরে ॥ 
প্রভু বোলে সবজন শুনহ বচন। সন্াসির ধন্ম নহে রাঁজ- 
দরশন ॥ আমি ত সন্াসী, সেই মহাঁমহারাঁজ। দৌহার 
দর্শনে দৌহার কিছু নাহি কাঁজ॥ পুরী গোসাঞ্ি। বলে 
প্রভু কর অবধান। এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়াঁন ॥ 
যে দেখিল আমর। তাহার অনুরাগ । 'এ কথা শুনিলে জীউ 

ছাঁড়িবে বিপাক ॥ আজি ত হইব রাঁজার দশ উপবাঁস। 
সধ ছাড়ি পড়িয়াছে চরণপ্রত্যাশ ॥ কাতর হইয়া পুনঃ 
বলে সবজন। রাজার ব্যগ্রতা দেখি করিয়ে যতন ॥ 
এ বোল শুণিয়া প্রভূ কহিছে বচন। আনহ রাজাঁরে আমি 
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হইব প্রসন্ন ॥ প্রভৃ-বোল শুনিয়া সভে ভেগেল উল্লাস। 
আনি হ রাজারে প্রভু করে পরকাঁশ ॥ প্রভুরে দেখিয়! 
রাজ। পরণাম করে। প্রেমাঁয় বিহ্বল রাঁজা আপন 

পাঁশরে ॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ ছল ছল আঁখি।' প্রেমে 
গর গর ভেল গোঁরা-অঙ্গ দেখি ॥ রাজারে দেখিয়! প্রভু 

লু লু হাঁস। ফষড়ভজ শরীর রাঁজ। দেখি পরকাশ ॥ ষড় 
ভূুজ দেখিয়া দণ্ড পরণাম করে । টলমল করে অঙ্গ অন্ু- 

রাগ ভরে ॥ অবশ শরীর, নীর ঝরে ছুনয়নে | চতুর্দিকে হরি- 

ধ্বনি পরশে গগনে ॥ ঘড়তুজ শরীর দেখি শ্তীপ্রতাপরুদ্র। 
আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র ॥ কণ্টকিত সব অঙ্গ 

আপাদ মন্তরকে। গদ গদ ভাষে প্রভূ প্রভূ বলি ডাকে ॥ 
উভবাহু করি নাচে বলে হরিবোল। জনম সফল প্রভু 
পরসন্ন মোর ॥ আনন্দে নাঁচয়ে চতুর্দিকে ভক্তগণ। প্রভূ 

বলে রাজ! হের শুনহ বচন ॥ প্রজার পালন তোর এই 
বড় ধর্ম । প্রজা পুত্র, রাজ! পিতা, কহিল এ মর্ম ॥ কৃষ্ণের 
কেবল দয়! সম সর্ববজীবে। দেহের স্বভাব নিজ জানি 
অনুভবে ॥ কিবা রাজ কিবা! প্রজা! লব স্থখ ছুঃখ | কন্ম 

অনুসারে জীব হয় গৌণ মুখ্য ॥ নিজ অনুমান করি যে জানে 

সভারে। সেই সে কৃষ্ণের দাঁস কহিল তোমারে ॥ এতেক 
উত্তর প্রভূ কৈল উপদেশ । পরণাম করে রাজা আনন্দ 
প্রবেশ ॥ শুন সর্বজন গোরাচাদের প্রকাশ । আনন্দে 

কহুয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ | 
আর অপরূপ কথা কহিব এখন । গৌরচন্দ্র-গুণগাথা 

নিত্যই নৃতন ॥ কহিব নিগুঢ় কথা শুন এক চিত্তে । অধম 
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জনের চিত্তে না হয় প্রতীতে ॥ বৈষ্ণব জনের মনে পরম; 

উল্লাম। পরমনিগুঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ দ্রাঁবিঢে ্াহ্মণ! 
এক আছে “রাম” নাম। পরমছুঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাঁম 7 
অম্নকষ্টে দগ্ধ সেই জঠর-অনলে। রক্ত মাংস নাহি তার 
কলেবরে ॥ হুরন্ত দারিদ্র্যহুঃখ কত সহ যাঁয়। মনে খু 

চিন্তে বিপ্র মরণ উপায় ॥ পুর্ব জন্মে কৈলু আমি অনেক 
অকর্মন। দরিদ্র হইলু মুখর সেই সব কর্ত্ম ॥ না ভূঞ্সিলে নাহি 
ঘুচে অদৃষ্ট লিখনে | ছুরন্ত যন্ত্রণা ছঃখ ঘুচয়ে কেমনে ॥ 

চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার । প্রভূ বিনা নারে 
কেহে! কর্ম ঘুচাঁবার ॥ জগন্নাথ নীলাচলে আহয়ে সাক্ষাতে! 
তাঁর ঠাঞ্ি জাঙ মুঞ্চি যাঁচিঞা। করিতে ॥ জন্নকষ্টে মরে 
মুঞ্জি ব্রাহ্মণ শরীর । বিপ্রপ্রিয় বলি তারে বোলে সব বীর ॥ 

মোর দোষে মোরে যে না করে অবধাঁন। তাহার উপরে বধ 

ত্যজিব পরাণ ॥ এই মনে অনুমানি চলিল। ব্রাক্ষণ। ক্রমে 

ক্রমে গেল। যথা কমললোচন ॥ জগন্নাথ দেখি করে নিজ 

নিবেদন । অন্নকষ্টে মরে। মুঞ্ি দরিদ্র ভ্রাঙ্গষণ ॥ তো বিনু- 
নাহিক কেহে। রাখহ জীবন। ঘুচাহ দারিদ্র্য-জ্বাল। দেহ 

মোরে ধন ॥ ইহাঁবলি সে দ্রিন আছিল! 'মেই মনে। 
ভিক্ষায়ে পাইল যেই করিল ভোঁজনে ॥ তার পর দিন 
পুনঃ করে নিবেদন । ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু মরয়ে ব্রাহ্মণ | 
ভারি করিয়া ধন দেহ ত আমারে। এ ছুঃখ পলায় 
যেন আজন্ম ভিতরে ॥ ধন-বর মাগে। প্রভু ন। হও বিমুখ । 

নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ ॥ ইহ! বলি উপবাস 
কৈল অনুবন্ধ। এখা নিজ ষেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ 
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 নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবনগুণ গাঁয়। আচম্িতে খেদ উঠে প্রভুর 
হিয়ায় ॥ বিশ্মিত হইয়া রহে হিয়া ভেল আন। যেরসে 
আছিল তাহা কৈল সমাধান ॥ সভার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় 
লগিল। আচন্দিতে প্রভূ কেনে আনমন হৈল ॥ এথ। তিন 

_স্উপবাস করিল ব্রাহ্মণ জগন্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন। 
তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস। সমুদ্রে মরিব বলি 
দঢ়াইল শেষ ॥ দুর্বল হইল বিপ্র ক্সীণ উপবাসে। জগন্নাথ 
দেব কিছু না করে আশ্বাদে ॥ সমুদ্রের তীরে বিপ্র গেল৷ 
ধীরি ধীরি। স্থান দেহ সমুদ্রেরে বোলে নমক্করি ॥ হেন 

কালে দেখে এক পুরুষ ধিশাীল। সমুদ্রের মধ্যে আইসে 
পর্বত-আকারকী দেখিয়। ব্রঁক্ষণ মনে চিন্তিতে লাগিল । সমু 

দ্রের মাঝ দিয়া এ কে বা আইল ॥ দেখিতে দেখিতে কুলে 
দেখে সেই জন। সামান্য মানুষ বেন হইল তখন ॥ বিপ্র 
বোলে এই জগন্নীথ-বিদ্যমান। সমুদ্রের মাঝে আর 
কাহার পয়াণ ॥ ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়। যায়। কথো 
দূর গিয়। পাছু চাঁহে মহীশয় ॥ দেখিল ব্রান্গণ সেই আইসে 
পাছে পাছে। কোথা যাঁবে বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥ 
ব্রাহ্মণ কহয়ে'শুন শুন মহাশয়। কে তুমি কোথারে যাবে 

কহ ন| নিশ্যয়॥। সাত উপবাঁসী আমি ত্রাহ্গণ দুর্বল । 
তোমারে দেখিনু আজি জনম সফল ॥ নিশ্চয় করিয়! কহ না 
ভাগ্িহ মোরে । নহে বা! ব্রা্ষণবধ লাগিব তোমারে ॥ এ 
বোল শুনিয়া তবে বোলে মহাজন। আমা জানিবারে তোমার 
কিকাজ যতন ॥ যেহই সেহই আমি তোর কিবা দাঁয়। 
কেনে উপবাসী মরে! দুরন্ত হিয়ায় ॥ ব্রাঙ্গণ কহয়ে দুঃখ 
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দারিদ্র্যের জ্বরে । জর্জর করিল মোর সব কলেবরে ॥ ব্রান্ম- 

ণের ধরম নাহিক আমা ছারে। এ দিবা রজনি যায় অন্ন . 
হাহাকারে॥ নিজকুলে আদর নাহিক কোন খাঁনে। বন্ধুস্থানে 
অপমান হয় প্রতিদিনে ॥ জীবন অধিক সে মরণ ভাল বাসি 1/ 

কহিল তোমারে সেই মরি উপবাঁপী॥ এ বোল শুনিয়। চিত্তে 
দ্রবে মহাজন। বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাক্ণ। দেখিবারে 
যাই জগন্নাথের চরণ। কর্্দদোৌষে ছুঃখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ 
কম্মবন্ধে বন্দী লোক স্থখ ছুঃখ লাভ। ভূঞ্জিলে সে ঘুচে 

সেই পুণ্য কর্ম পাপ ॥ জগম্নাথমুখ দেখ করিয়া! পিরিত। 
জন্মান্তরে নহে যেন ছুঃখ উপনীত ॥ ইহা বলি চলিল। সে 
রাজ! বিভীষণ। পাছে পাছে যাঁয় ততু দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ ॥ বসি 
আছে গোরা্ঠাদ নিজজন-মেলে । দুয়ারে কে আছে দেখ 

গোবিন্দেরে বলে ॥ ছুয়ারে ঈাড়াঞ্া। আছে বিভীষণ রাঁয়। 

বিপ্র দেখি অঙ্গুলি যে দিল নাঁসিকাঁয় ॥ হেন কালে গেল 

গোবিন্দ টোটাঁর দুয়ারে। দেখিল ত দ্বারে ছু ইত্রাঙ্গণ- 
কুমারে ॥ দেখিয়। গোবিন্দ গেল! প্রভু বিদ্যমান । কিছু না 
কহিতে ডাকে ব্রান্ষণ ছুই জন ॥ আইস আইস বলি হাসি 

সম্ভাষে ঠাকুর । একে বসাইল কাছে আর 'রহে দূর ॥ সব 
ভাড়ি প্রভূ তারে সন্তাষে আদরে । কাছে যত ছিল বিস্ময় 
লাগিল সভারে ॥ ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন | অনুরাগে 

ৌঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥ শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার। 
কুশলে কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার ॥ সে দোহার কথ! আর 
না বুৰয়ে কেহ। গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র ছুঃখিত বড় এহ ॥ 
দারিদ্য-স্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার। জগন্নাথ উপরে. এ করয়ে 
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প্রহার ॥ আপনার দোঁষ জীব না দেখয়ে কভু। আপনি 

করিয়া সে গ্রভুরে দোষে পাছু। আপনে করয়ে নিজ ভাল 

মন্দ বলি। ভুক্সিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥ স্থুখ সে 
ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার । প্রভুরে দোষয়ে, দোষ ছুঃখ 

তুপ্জিষার॥ সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার। বিপ্র- 

প্রিয় জগন্নাথ কি কহিব আর ॥ তোমার দর্শনে ইহার 

ঘুচিল দারিদ্র । ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥ ভাল ভাল 

বলিততিহে। উঠিল! সত্বর। যে ছিল সেখানে ভে পড়িল 

ধাঁপর ॥ .দণ্ডবৎ করি তাঁরা চলে দুই জন। পথে যাইতে 
বিভীদণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ ॥ তুমি বল আমি সেই রাজা বিভী- 
ধণ।, সন্ধযামিরৈ নমক্করি চলিল! এখন ॥ জগন্নাথ দেব তুমি 

না দেখিলে কেনে। স্বরূপে কহিবে ইহা ছুঃখিত ত্রাক্মণে। 
| সম্যাসির আজ্ঞ। তুমি কৈলে শির/পরি। সন্যাসী বা কেব! 
হয়, না কহ চাঁতুরী ॥.রাঁজ| কহে শুন আরে অবোব ব্রাহ্মণ 
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাৎ নয়ন ॥ তোমার অভীঙ্টসিদ্ধ % ধন 
পাইলে তূমি। দ্রাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞ্া আমি ॥ 
এ বোল শুনিয়া বিপ্র শিরে হানে ঘা। আরতি করিয়া ধরে 

বিভীষণের পা% পুনঃ চল যাঁই সেই প্রভু বরাবরে $। 
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞ্চি কহ মে! তোমীরে ॥ অনেক যতন কৈল 
এড়াইতে নারি। পুনঃ লেউটিয়া যায় প্রভু বরাঁবরি ॥ প্রভুর 
দম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস। পুন দৌহা দেখি প্রভুর উপ- 
জল হাস ॥ প্রভু বলে লেউটিয়া আইল! কি কারণে। রাজা 

* পাঁসদ্ধ” স্থলে “ধন” পাঠান্তর । 

8 “বরাৰরে” স্থলে “দেখিব।রে” পাঠান্তর 
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কহে এ কারণ পুছ্হ ত্রাঙ্গণে ॥ ব্রাক্মণ কহয়ে গোঁসাঞ্রিঃ 
আমি ত অবোঁধ। কত কত জীব আছে অব্দ অর্ববদ ॥ 

সভাকাঁর প্রাণ তুমি সভাকার নাথ । তো বহি নাহিক কেহ 

তুমি জগন্নাথ ॥ আমি মহাধম ছার মহ অপরাধী । নিজ 
কর্্-দোষে মোর দারিদ্র্-যোগ্য ব্যাধি ॥ ব্যাধি পীড়ায়ে 

মো কুপথ্য করে। আশা । উধধ না রুচে মুখে কুপথ্য 
প্রত্যাশা ॥ বুঝিয়া ওষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি। কর্্দদোষে 
ভবব্যাধি আমি ছার মরি ॥। এ বোল শুনিয়া গরু 

হাসিতে লাগিল1। জগন্নাথ দেব «তামার সব ভাঁল কৈলা ॥ 
মহাভোগ ঈস্সিত ভুমি ভুঞ্জিবে এখন । শেষকালে পাবে 
জগন্নাথের চরণ ॥ এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডব করে। 
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে ॥ শুন সর্বব- 
জন হের অপূর্ব কথন। বর পাঞা! চলি গেল। দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ ॥ হরিষে হইল দেঁধহে বাঁড়িক বাহির । ভক্ত জন 
প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীর ॥ পুরী গোসাঞ্জি বোলে প্রভু দয়! 
কর ঘদি। ইহার কারণ কহ সভে কর শুদ্ধি ॥ স্বধাইতে 
নারে কেহ মনে বড় ইচ্ছে। সাহস করিয়া মুঞ্জি স্থধাইল পাছে॥ 
ঠাকুর কহয়ে শুন শুনহ গোসাঞ্ি। এ কথা তোমরা সভে 
কিছু বুঝ নাই ॥ .দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
অনেক যন্ত্রণা ছুঃখ পাঞ্াছে তখন ॥ দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ 
আইল এই দেশে। জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে ॥ 
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈল1 জগন্নাথ । আচন্বিতে বিভীষণের 
সঙ্গে হেল সীথ ॥ বিভীষণ এই যেবসিল মোর পাশে । 
ধন দান কৈল তেহে! ব্রাঙ্মণসন্তোষে ॥ এ বোল শুনিয়া 

৪৩ ] 
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সর্ধবজনের উল্লাস । প্রেমায় ভরিল সব.এ ভূমি আকাঁশ ॥ 

সর্বজন নাচে সভে বলে হরি বোল। আনন্দে সভাই সভে 
ধরি দেই কোল ॥ শুন সর্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ । 
আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ | 

| ৰ ধান্শী রাঁগ ॥ 
প্রভু আরে জয় জয় গৌরাঙ্গচান্দ। বান্ষিলে জীবের 

মন দিয়] প্রেম-ফান্দ ॥ প্র ॥ 

«“অবনি মণ্ডলে গোঁরা রূপের অবধি | বিলাইল প্রেমধন 
আচগাল আদি ॥-বাচাঁলষ্করয়ে গোরাঁগুণে মুক জন । পঙ্গু 

গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তাঁরাঁগণ ॥ কহিতে কহিতে নাহি 
জানি নিজ পর। যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে ডর ॥ 
গৌরাঞঙ্গচরিত্র শুন অপরূপ কগাঁ। অমিয়া মাখিল বিশ্বস্তর- 
গুণগাথা ॥ লোক .বেদ অগোঁচর গৌরাঙ্গচরিত্র | শ্রবণ- 
মঙ্গল এই সভার চরিত্র ॥ শিব শুক নারদ ও লখিমী 
অনস্ত। বধারস্থখে আপনাকে বলে ভাগ্যবস্ত ॥ আমি 

ছাঁরকি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান 

নাহি নিশি দিন॥ পশুর চরিত্র মোর আচরণ একে। 

তাহাতে অধম বলি লেখহ আমাকে ॥ সর্বব অবতারসার 
চৈতন্যগ্োসাঁঞ্ডি। এ হেন করুণানিধি আর হৈতে নাঞ্চি ॥ 
বিষণ কৃষ্ণ আর কেছে! নাহিক ঈশ্বর। সত্য কিবা আর 
ত্রেতা এ কলি দ্বাপর ॥ একমাত্র প্রভূ সেই নাম করি ভেদ। 
লোঁক বুঝাঁবারে করে নানা মতভেম্দ ॥ যত যত অবতার 
সেই সব যুগে । করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোঁকে ॥ 
চৈতন্যগোসাঞ্চি এই করুণাতে বড়। তেঞ্চ অবতার- 
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শিরোমণি বলি দু ॥ হেন অবতার কেহো। না বুঝয়ে 

লোঁকে। অস্থত ঢাকিয়। যেন রাখে ক্ষুদ্র পোঁকে ॥ হেন 
অবতার কথ। কহিল অলোক ॥ হেন গোঁরাচান্দ পু ভজ ছাড়ি 

শোক ॥ করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত | ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন- 
লীলা অবিরত *% ॥৮এই মতে মহা প্রভুর উৎকলবিহার | উৎ- 
কলবিহার কথ! অনেক বিস্তার ॥. বিস্তারিতে পুস্তক সে 
হয়েত অনেক । সংক্ষেপে কহিল কথ শুন সর্বলোক ॥ হেন 
কালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে | বৃন্দাবনকথ। কহে ব্যখিত- 

অন্তরে ॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল! মহাপ্রভু । এ মত ভকত 
সঙ্গে নাহি দেখ কভু ॥ সম্ত্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবাঁরে | 
ক্রমে ক্রমে গিয়। উত্তরিলা সিংহদারে ॥ সঙ্গে নিজজন যত 
তেমতি চলিল। সত্বরে চলিয়! গেল মন্দির ভিতর ॥ নিরখে 
বদন প্রভূ দেখিতে না পায়। সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল 
উপায় ॥ তখনে ছুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । সত্বরে চলিয়া 

গেল অন্তরে উচাট ॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে ণ:। 

৬ *___» এই চিহিত অংশ, চৈতন্ত-মঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা লোচনদাস কৃত 
"হুল্ল ভসার” গ্রন্থের শেষে অবিকল দেখা যায়। 

1 “চৌদ্বশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল 
অন্ুর্ধীন” (আদি, ১৩) চৈতন্ক্রিতামৃতের এই লেখার সহিত ইহার এক্য 
করিলে স্থির হয় যে, চৈতন্তদেব ১৪০৭ শকের ফাল্তুন' মাসের পুর্ণিমাতে জন্ম 
গ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ শকের আধাঢ়মাসে সপ্তমী তিথি রবিবার বেল! 

তৃতীয়প্রহরের সময় ৪৮ বত্সরবয়সে নীলাচলে অন্তর্িত হন। এখানে; ৬জগ- 

শ্নাথ-অঙ্গে লীন £ও কোথও গোপীনাথের অঙ্গে লীন হওয়া বর্ণিত আছে। 

চৈতন্তচরিতামূতে (অস্ত ১৮ পঃ) লেখা আছে “জলে চন্দ্ররশ্মি দেখিয়া চৈতন্ত- 

দেব কৃষ্ণের জলকেলিত্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলে ভক্তগণ তাহাকে 
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নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ভ্রেত। াপর সে 
কলিষুগ আর। বিশেষতঃ কলিবুগে সঙ্কীর্তন সার ॥ কৃপা 

কর জগন্নাথ .পতিত-পাবন। কলিবুগ আইল এই দেহ ত 
শরণ ॥ এ বোল বলিয়া! সেই ভ্রিজগত্-রায়। বাহু ভিড়ি 
আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥ তৃতীয় প্রহর বেল! রবিবার 
দিনে । জগন্নাথে লীন প্রভূ হইল! আপনে ॥ গুঞ্জাবাড়ীতে $ 

ছিল পাণ্ড যে ত্রাঙ্ণ॥ কিকি বলিসত্বরে সে আইল 
তখন ॥ বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ 
কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা! ॥ ভক্ত-আি দেখি পড়িছ! 

কহয়ে কথন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল. অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন । নিশ্চয় করিয়া কহি 

হরিধবনিতে জাগরিত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মীমাংসা করেন যে “প্র 
জন্বে বম্প প্রদানেই প্রত অন্তর্ধান হয়। পুনশ্চ যে জাগরণ, সে কেবল 
ভক্তের মহাছ্খ দূর ও শান্ত্রসঙ্গতি করার জন্য । কারণ_-“রসবিচ্ছেদ হেতুত্বা- 

ন্মরণং নৈব বর্ণটযতে”। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রধান নায়কেব অভাঁব বর্ণনে রসবিচ্ছেদ 

হয় জন্য তাহ! নিষিদ্ধ” । এই মতই অনেক বিজ্ঞের অনুমোদিত ও সঙ্গত। 

শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাঙ্যতীর্থের পুস্তকে চৈতন্যদেবের এই জগন্নাথে লীন হওয়া 
রূপ অন্তর্ধান বর্ণিত আছে। এই খানিই মুল আদর্শ, আমার পুস্তক খানিতে 
নাই । গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ অস্মাদৃশ ব্যক্তির স্তায় শুক্ষপ্রাণ নহেন, তাহারা! 
জগন্নাথেরঅঙ্গে লীন, গুপ্রীবাড়ীর লে।ককষ্ত্ট তথায় অদর্শন-কথ1 ও গেবপী- 
নাথের অঙ্গে লীন বা জলোখিত হইয়া পুনশ্চ চেতনা প্রাপ্তি ভিন্ন বলিতেই 

পারেন না। কোন বিধর্মী চৈতন্যদেবের সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অনুকরণ করিয়া শ্বীয় 

প্রভুকে তাদৃশ পুনর্জাবনপ্রাপ্তিবূপ লীলায় সংস্থষ্ট করিয়াছেন। ইহা বিজ্ঞা্ু- 
মোঁদিত। সংস্কৃত “চৈতন্তচরিতামৃত” মহাকাব্যপ্রণেতা কর্ণপুর (২০ । ৩৯-- 
৪১) লিখিয়াছেন ৪৭ বৎসরবয়সের পর চৈতন্যদেব স্বধামপ্রাপ্ত হয়েন। 

$ গুঞীবাটার পরিচয়্' ২৮২ পৃষ্ঠের টাকাতে দেখুন। 
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শুন সর্বজন ॥ এ বোল শুনিঞ। ভক্ত করে হাহাকার । 
শ্রীযুখ-চক্ড্রিম। প্রভুর না দেখিব আর ॥ শ্রীবাসপগ্ডিত আর 
দত মুকুন্দ। গৌরিদাস বাস্থদরত্ত আর শ্রীগোবিন্দ ॥ কাশী- 
মিশ্র সনাতন আর হ্রিদান। উৎকলের সভে কান্দি 
ছাঁড়য়ে নিশ্বাস ॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজ। শুনিল শ্রবণে । পরি- 
বার সহ রাজ! হরিল চেতনে ॥ সার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য অনুজ 

সহাঁয়। প্রভু প্রভূ বলি ডাকে শুন গৌররায়॥ অনেক 
রোদন কৈল সব ভক্তগণ। ইহা বা লিখিব কত অবোধ 
লোচন ॥ সম্যক ভূর গুণ করিল বিস্তার। . এবে ন! 
দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার ॥ মিনতি করিয়া বলি শুন সব 
জন। দিবা নিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গস-চরণ ॥ নিন্দল হইয়। 
সভে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ ॥ 
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন। শেষখণ্ড, সায় হৈল. 
প্রভূর কীর্তন ॥ ক ॥ 8 ॥ | 

গৃহব্যবহার কথ! শুন সর্বজন ॥ হেনই সময়ে করে 
- হুরিসম্কীর্তন ॥ সভে সভাঁকাঁর চিত্ত কর আরাধন। সত্য করি 
জানিহ শ্রীবৈষ্ণব-চরণ॥ গৌরপদ-কমলে মে! করিয়ে প্রণতি। 
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি ॥ প্রীনরহরিদাঁন ঠাকুর 
আমার। ণ' বিশেষেণকহিব কিছু চরিত্র তাহার ॥ তাহার 
চরিত্র আমি কি কহিতে জানি। আপন বুদ্ধির শক্ত্যে যেরূপ 

অন্ুমাঁনি॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মুনে। প্রণতি 
' করিয়ে নিজগুরুর চরণে ॥ যাঁর.পদ-পরসাঁদে আমি হেন 

+ শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের বিশেষ বিবরণ টুকু আদর্শ পুস্তকে ছিল 
না, অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
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ছাঁর। তো! সব ঠাকুর গুণ কহেঁ। তোসভার ॥ শ্রীনরহরিদাঁস 
ঠাকুর আমার । বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভার খাঁহার ॥ অনু- 
কুলে কষ্প্রেমা কৃষ্ণময়নতন্ু | অনুগত জনে না বুঝয়ে প্রেম 

বিনু ॥ অসংখ্যজীবেরে দয়! কাতর-হৃদয় | * কৃষ্ণ-অনুরাঁগে 
সদা অখির আশয় ॥ রাধাকৃষ্জ-রসে তনু গড়িয়াছে যেন । 

ভাবের উদয়ে বলি যখন যে হেন॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রী- 
বাঁধার আবেশে । রাধাকৃষ্ণ-রস মুর্তিমন্ত পরকাশে ॥ চৈতন্য- 

সম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার। অতুল সরস ভাবে সব অব- 
তার ॥ . সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি। সকল 
সংসারে খাঁর নির্মল কিরিতি ॥ তার ভর ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন 
ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর ॥ কৃষ্ণের 
আবেশে নৃত্য জগমন মোহে । নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সমান 

: িনেহে ॥ সর্বদা মধুর বাণী বলয়ে বদনে। সর্ববকাল ন! 
দেখিল উৎকট কথনে ॥ চাতুরী মাধুরী লীল। বিলাস লাবণ্য । 
রসময় দেহ সেই সংসারের ধন্য ॥ পিত! ধার মহামতি 
শ্রীমুকুন্দদাস । চৈতন্যসম্মত পথে মধুর বিলাস । কি 
কহিব আর অস্ত্র পারিষদ যত। পুথিবীতে আইলা সভে 
নাম লব কত ॥ সমুদ্রের জল যবে কলসী করি মানি। 

পৃথিবীর রেখু যবে একে একে গণি ॥ আকাশের তাঁরা 
যবে গণিবারে পারি | তনু গোরা-অবতার লিখিবারে 
নারি॥ মুভি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর। মুরুখ 
হইয়া করি বেদের বিচার ॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ব 
চাহি? খর্ব যেন টা ধরিবাঁরে মেলে বাহি ॥ পঙ্গু মহী 

. লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাছে গিরি 
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বাহিবার ॥ এছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল। গোরা- 
অবতাঁর কথা কহিতে বিচার ॥ কর যোড় করি বল শুন 
সর্বজন । বাগল করয়ে গোরাগুণে মুক জন ॥ নির্জিহব 
কহয়ে সে প্রকট পটুবাণী। : ন1 পট়ি মুরুখ কহে ব্রন্মের 
কাহিনী ॥ পৃথিবী জনম মহা! মহাভাগবত্ত | কৃষ্ণের গোপত 

কথা করয়ে বেকত ॥ অকারণে করুণ। করয়ে সর্ববজীবে । 

মাতা যেন দুরন্ত তনয় পরিষেবে ॥ এঁছন প্রভুর দয়া দেখিয়। . 
অবাধ। অধম হইয়। অমৃতেরে করো সাধ ॥ প্রীনরহরিদাস 
দয়াময় দেহে । কি দেখিয়া করে ঘোরে ভবাধ সিনেহে ॥ 
দুরন্ত পাঁতিকী অন্ধ অতি অনাচার । অনাথ দেখিয়া দয়! 

করিল আমার ॥ তাঁর দয়াবলে আর বেঞ্ণব-প্রসাদে। 
এই ভরসায়ে পঁথী হইল অবাধে ॥ বৈষ্ণব-প্রসাঁদে কিছু যে 
জানি প্রকাশ । প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস ॥ তাঁর 
পদ-প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ। গৌরগুণ কহিবারে 
করো অভিলাষ ॥ শ্রীমুরারিগুণ্ড বেঝা প্রভুর. অন্তরীণ। 

সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ লোক নিস্তারিতে হৈল 
চৈতন্যচরিত্র | তাহার প্রসাদে হেল সংসার পবিত্র ॥ .শ্লোক- 

বন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব ণ' | তাহাই হইল এবে সক-. 
+ “আটৈশবং প্রভূচরিত্রবিলাসবিজ্ঞেঃ কৈশ্চিমুরারিরিতিমঙ্গলনামধেক়ৈ। | 
যদ্যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজজৈ-্তত্্থিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥ 

( কবিকর্ণপুরকৃত চৈতন্যচরিতামৃত ২০। ৪২)। ' 

... ইহাতেও জানা যাঁয় যে, প্রথমতঃ মুরারিগুপ্ত চৈতন্যদেবের বাল্য হইচ্তে 
সমস্তলীল৷ দর্শন করিয়া '“চৈতন্যচরিত” নামে সংস্কৃত মহাকাবা প্রর্ণরন 

করেন। এবং কর্ণপুরও তদ্র্শনেই “চৈতন্যচরিতামৃত” সংস্কৃত মহাকাব্য 
রচনা! করেন। লোঁচনদাস ও এ মূল আদর্শ “চৈতন্ঘচরিত” হইতেই স্বীয় 
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লের সূত্র ॥ শুনিয়া মাঁধুরীলোৌভে চিত্ত উততরোল । নিজ- 

দোষ না দেখিলু মন হইল ভোল॥ % পাঁচাঁলী-প্রবন্ধে আমি 
রচিল এখন | দৌোঁষ্ব না লইবে কেহ মে! অতি অধম ॥ অধি- 

'কারী নহে! তত করিলু সাহসা। বৈষ্ণবকরুণা দেখি মনের 
ভরস] ॥ সুত্রথণ্ড আদিখণ্ড অপূর্ব ব্রন্মাণ্ড। যত আদি রহস্য 
কহিল মধ্যখণ্ড ॥ মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর । শেষখণ্ড 
কথা তিন খণ্ডের যে পর ॥ চাঁরি খণ্ড কথ! হৈল বৈষ্ঞব- 

কৃপায় । সমাধ। করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়াঁয়॥ গোৌরগুণ কথা 
এই অম্ৃতসমুদ্র । কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র ॥ 
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক | বৈষ্ণবকপাঁর বলে 

বলিল যতেক ॥ কর ঘোড় করি বলো কাতর-বয়ানে। আত্ম 

নিবেদিউ মুগ্রি বৈষ্ণবচরণে ॥ মো অধিক অধম নাহিক মহী- 
মাঝ। বৈষ্ণবকৃপাঁর বলে সিদ্ধ হইল কাজ॥ চৈতন্যচরিত্র-কথ। 

কহিতে কে জানে । সন্ঘরিতে নারি কিছু কহিল বদনে ॥ 

চারিখণ্ড কথ! সাঁয় করিল প্রকাশ । বৈদ্যকুলে জন্ম মোর 

কু-গ্রাম $ নিবাস ॥ মাতা মোর শ্রীশ্রীমতী সদানন্দী নাম। 

ধাঁহার.উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ কাম ॥ কমলাকরদাস নাম 

পিতা জন্মদাতা । ধাহার প্রমাদে কহি গৌর-গুণগাথা ॥ 
ংসারেতে জন্ম দিল সেই পিতা মাতা । মাতামহ কুল তার 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বস্তবতঃ কি বাঙ্গীলা চৈতন্চরি ভামৃত, 
কি বাঙ্গাল! চৈতন্ভাগবত, চৈতন্যদেবের থে কোন লীলাগ্রন্থ আছে সে সম- 
স্তেরই মূল অবলম্বন যুরারিগুপ্ত কৃত “চৈতন্যচরিত”। 

* ১৫২ পৃষ্ঠে পাঁচালীর বিশেষ কথ দেখুন । 
$ বিজ্ঞাপনের ১ম পৃষ্ঠে কু-গ্রামের কথা দেখুন । 



শেষখণ্ড। ৩৪৫ 

শুন কিছু কথা ॥ পিতৃকুল মাঁতৃকুল বেসে এক গ্রামে । ধন্য 

মাতাঁমহী সে অভয়! দানী নাঁমে ॥ মাঁতাঁমহের নাম শ্রীপুরু- 

ষৌত্তম গুপ্ত । নানাতীর্থ-পৃত সেহ তপন্তায় তৃপ্ত ॥ মাতৃকুলে 
পিতৃক্ৃলে আমি মাত্র পুভ্র। সহোদর নাহি মাতামহের 
যে সুত্র ॥ যথ। তথা যাই সে ছুল্লিল.$ করে মোৌরে। ছুল্িল 
লাগিয়া কেহ পড়রাবাঁরে নারে ॥ মারিয়। ধরিয়া মোরে 

পঢ়াইল অক্ষর । ধন্য সে পুরুবোভমগ্ডপ্ত চরিত্র তাহার ॥ 
তাহার চরণে মুক্রি করো নমন্কীর । চৈতন্যচরিত্র লিখি 

প্রসাদে ধাহার ॥ মাঁতৃকুলে পিতৃকূলে কহিল মো কথ!" 

নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥. তাহার প্রসাদে 

যেব। করিল প্রকাশ । পুস্তক করিল সায় এ লোঁচনদাস ॥ 
॥ক%॥ ইতি শ্রীলোচনদাঁস ঠাকুর-বিরছিত শ্রীচৈতন্ত- 

মঙ্গলে শেষখণ্ড সম্পূর্ণ ॥%॥ ৪ ॥%॥ 
নাচাড়ী ১৬। শ্লেকঃ ১। " 
চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 

(সুত্রথণ্ডে শ্লোক ২৩। আদিখণ্ডে ২। মধ্যথণ্ডে ২৫। শেষখণ্ডে ১ 

হুত্রথণ্ডে নাচাড়ী ২০। আদিখণ্ডে ২৪ | মধ্যখণ্ডে ৪১। শেষখণ্ডে ১৬।) 

$ ছুল্লিল__আছুরে। এই অর্থটি বিষ্ুুপ্রিয়া! হইতে লব্ধ। প্রথম বিজ্ঞা- 
পন %০ পৃষ্ঠা দেখুন। ১৩০*। উল! বৈশাখের বিষ্ুপ্রিয়াতে সম্পাদক আমা- 
দের চৈতশ্ব-মন্গলের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। অন্য কথা মানিলাম, 

কিন্ত সব স্থানেই কি ত্রিলোচন, নাম হইতে পারে ? |. যেখানে “আনন্দে 
লোচনদাষ গোরাগুথ গায়”( ৩২৮ পৃ) “লোচনদাস গুণ গায়” (৬৫ পু) এই- 

* রূপ লেখা আছে, তথায় “এ” পাইবেন কোথায় ? যে পত্র” করিবেন । 

স্বীকার করি পত্রিলোচন” নাম, কিন্তু চলিত নাম কি ধরা দোষ, তাহ! 

বিজ্ঞপনে বিশেষ প্রকাশ আছে। নামের একাংশ ত অনেক স্থলেই দেখ! 
ও শুনা যায়। লোচনের জীবনীর কিঞ্চিৎ বিষুপ্রিয়ার বটে, অধিকই নিজের । 
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৩৪৬ | ্ চৈতথ্বা-মঙ্গল ] 

অন্ত্য-মঙ্গলীচরণম্। 

নমে| গুরুভ্যঃ করুণার্ণবেভ্য- 
শ্চাদ্ধৈত-প্রীবাস-গদাঁধরেভ্যঃ। 
স্বতক্তর্ন্দৈঃ পরিবেষ্টিতেভ্য- 
শ্চৈতন্যদেবেভ্য ইহাস্ত মে নমঃ % ॥ 
শ্রীল-চৈতন্যদেবস্ত লীলাকুলবিলাসিতং | 
চৈতন্যমঙ্গলং শশ্বৎ স্বদতাঁং ভক্তচেতসি ॥ 

_ *্* নমো গুরুভ্যঃ” এই শ্লোকটি আদর্শ পুস্তকে ছিল না । অপর পুস্তক 
হইতে উদ্ধৃত হইল।* কিন্ত গ্রন্থের মধ্যস্থিত বলিয়া গণনা কর! হইল না। 
বন্দনা-শ্লোক ধর! হইল, কারণ পরিচ্ছেদের শেষেই ছিল? এবং তজ্জন্যই 
অর্থাৎ শেষের বলিয়৷ অঙ্কপাতও হইল না। এই গ্রন্থে শ্লোক সাঁকল্যে ৫১টী, 
গ্রপ্থের সর্ব প্রথমটা বর্ণনার প্রমাণি-স্বরূপ শ্লোক নয় (মঙ্গলার্থ)। বলিয়া বাঁদ 
দিলে ৫*টাই হয দ্বিতীয়টা নব্যক্লোক সংশোঁধককৃত। 

সন ১৩০০ | ১লা বৈশাখ । 



সুচীপত্র। 
সুত্রখণ্ড। 

( ১77৫৭ পৃষ্ঠা ) 

প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ ও তদীয় ভক্তগণের বন্দনা এবং গ্রন্থকর্তীর গু 
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুব্রের বন্দনা। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশরের আবি- 
ভাবাদি। অতীব সংক্ষেপে গৌরলীলার স্থত্র বর্ণনা। কলিযুগে পপবাহল্য 
দর্শনে মহাত্মা নারদমুনির আক্ষেপ ও দ্বারকায় শ্রীরুষ্জ এবং রুক্সিণীসমীপে 

গমন এবং তৎসমীপে কলিযুগের বিষয় বীর্ভন। শ্রীকৃষ্ণ নারদসমীপে কলি- 
যুগে অবতীর্ণ হইব বলিয়! স্বীকার করেন ও ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিকে অবতীর্ণ 

হইবার জন্য. নারদদ্বারা সংবাঙগ দেন। নারদদ্বার। কুষ্প্রসাদ লাভে 

কৈলাসে শিবের আনন্দ। এ প্রকার ব্রহ্গলোকে সংবাদ দান। তাহাদের 

আনন্দ। এবং চতুযুগের অবতার বৃত্তান্ত। কৃষ্ণ, ব্রহ্গা, শিব ও অন্যান্ত 

দেবগণের কলিতে আবির্ভাবের বিষয় নারদ সর্বত্র ঘোষিত করেন। রুক্সিণী 

সহিত শ্রীকৃষ্ণ “কলিতে গৌরাঙ্গ হইবার বিষয়” কথোপকথন করেন। শচী 
জগন্নাথ ও অন্তান্ত যাবতীয় ভক্তবুন্দের আবির্ভীব বর্ণন | লোচনদাস মহাশয়ের 

ইচ্ছা," গৌরগুণবর্ণনেই গ্রন্থসমাপ্তি হয় সুতরাং আদ্রিখণ্ড হইতেই গৌরাঙ্গ- 

দেবের .জন্মলীলা আরন্ত :করিয়াছেন। এই জন্যই যাবতীয় ভক্তের আবির্ভাব 

এই স্ুত্রখণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে। 

আদিখ্গু। 

(৫৯_-১৫২ পৃষ্ঠা ) 
শ্রীমতী শচীদেবীর গর্তে মহাপ্রভুর আশ্রয় লাভ। শ্চীর গর্ভাবস্থা কালে 

শাস্তিপুর হইতে অদ্বৈত নবদ্ধীপে আসেন ও প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত দেবগণের 
' সহিত গর্তের বন্দনা করেন। ১৪০৭ শকের ফাল্তনী পূর্ণিমার গ্রহণ ও.তাহার 
শোঁভ৷ বর্ণন। গর্ভবর্ণন, শচীর দেহকে জ্যোতির্শয় রূপে বর্ণন। চন্্রগ্রহণ- 

কালে মহীপ্রভূর আবির্ভাব । নবদ্বীপে মহানন্দ। জগন্লাথগৃহে লোকারণ্য, 
পূত্রমুখ দর্শনে নানাবিধ দান ও অনন্দোৎসবের চরমভাবে বর্ণনা । মহাপ্রভূর 
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নাম করণ বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ দেবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন, দেবগণকর্তৃক 
গৌরাঙ্গ স্ততি, অশুচি স্থানে যাইলে এবং মাতা তিরস্কার করিলে জননীর 
প্রতি প্রভু তত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। পুত্রের গুঁদ্ধত্য দেখিয়া শচীর “আজি 

বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। বৃদ্ধ কালে তুমি মোরে নাহি দিবে তাঁত ॥” 

ইত্যাদি ব্লুপে স্নেহ হুচক আক্ষেপ। নবদ্ীপের ঘাটে জলকেলী, বালিকাঁ- 
গণের নৈবেদ্য কাটিয়া! লওয়া, উপনয়ন (৯৪ পৃ), জগন্নাথমিশ্রের স্বর্মীরোহণ 

(১০২ পৃ), বিদ্যারস্ত, বল্পভাচাধ্যের কন্ত। লক্্মীদেবীর সহিত বিবাহ (১*৫পৃ ), 
পদ্মা নদী পার হইয়! বঙ্গদেশে যাত্র! (১২৬ পৃ), সর্পাঘাতে বিরহকাতর৷ 
লক্ষ্মীর প্রাণবিয়োগ (১২৮ পৃ), লক্ষ্মীর পূর্বজন্মের কথা৷ ( ১৩১পৃ ), কাশীনাথ 
পণ্ডিতের ঘটকালীতে সনাতনমিল্খ্রর কন্যাবিষুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্যদেবের 
দ্বিতীয় বিবাহ (১৩২ পৃ), পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াযাত্রা (১৪৪ পৃ), পথমধ্যে 

জর হওয়ায় অসভ্য নীচ ব্রাহ্মণের পাদেদদিক পানে জরনিবারণ (১৪৬ পৃ), 

হালিসহরবাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ (১৪৭ পৃ), মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তি 
€১৪৮পৃ-২পং ), হৃদয়ক্ষেত্রে প্রমোন্মভ্ততার বীজ বপন (এ), গয়াতে পিগু- 

দানাদি (১৪৯ পৃ), তথ! হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া পুনশ্চ নিবৃত্তি ও নব- 

দ্বীপে উপস্থিতি ও শচীদেবীব সহ সাক্ষাৎকারাদি। 

মধ্যখণ্ড । 

(১৫৩--২৮৯ পৃষ্ঠা) 
' তক্তসহ সাঁক্ষাৎকীর। কৃষ্ণভক্তি ও হরিনামের প্রাধান্ত । ভক্তসঙ্গে 

আন্তরিক ভাঁব লইয়া আলোচন1, মুরারিমিশ্র কৃত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত নামক 

কাব্যের অন্তর্গত পরামাষ্টক” আশ্বাদ (১৮১ পৃ), নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত 

প্রথম মিলন (১৮৮ পৃ), শ্রীনিবাসগৃছে নিত্যানন্দ সহিত কীর্তন বিলাস। 

নিত্যানন্দের কৌপীন লইয়া ভক্তমন্তরকে বন্ধন (১৯৭ পৃ), নিত্যানন্দাদি ভক্ত 

সঙ্গে মহ! সমাপ্োছে সঙ্কীর্ভন, জগাই মাঁধাই উদ্ধার (২৯৩--২০৯ পৃ), বৃন্দা- 

বন-ভাবোদগম (২২₹৭ পৃ),.কেশবভারতীর সহিত সাক্ষাৎ (২২৭ পৃ), অন্ন্যা- 
সের হুত্রপাত (২৩৫ পৃ) বৈরাগ্য ভাব প্রদর্শন, শচীর বিলাপ, বিষ্ুণপ্রিয়াকে 

নিত্রিতাবন্থাত্ম ত্যাগ করত, গঙ্গা পার হইয়া (পশ্চিম পার দিয় ) কাটোয়। 
যাত্রা (২৪৭পৃ ), ভক্তগগণের বিরহ, কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট লঙ্ন্যাস 



টি 

প্রার্থনা (২৫০ পৃ), ভারতীর প্রত্যাখ্যান, মহাপ্রভুর বিনয় । সন্গ্যাস-মন্ 

দান করিতে পরাত্ম থ হইলে ভঙ্গীতে ভারতীর বর্ণে স্বপ্রদৃষ্ট মন্ত্র বলি দেওয়া 

(২৫২ পৃ), ক্ষরকালে নাপিতের খেদ ও বর প্রাপ্তি (৩৫৪ পৃ), সন্্যাস 
গ্রহণের পর রাঢ় দেশে ভ্রমণ, নবদ্ধীপে আগমন, শাস্তিপুরে অঠ্ৈতভবনে 

মিলন, নীলাচল যাত্রা, পথে নিত্যানন্দ বর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ (২৬৯ পৃ), 

ঘাটোঁয়াল-গণের নিকট ভক্তগণের উদ্ধার ও একজন ঘাটোয়াল এফ ভক্তের 

কম্বল কাঁড়িয়! লইলে ঘাটোয়ালকে পশ্ব্ধ্য দেখাইয় উদ্ধার, নানাতীর্ধ দেখিতে 

দেখিতে একা নগরে উপস্থিতি ও শিবদর্শন, প্রসাঁদি পানা! (সরব) পাঁন, 

শিবপ্রসাদ গ্রহণের সমাধান (২৭৯ পৃ), পুরীতে মার্কগাদি দর্শন (২৮১ পৃ", 

সার্বভৌম মিলন, ষড়ভূজ মুন্তি দেখান, *সার্কতৌম কর্তৃক স্তব, যাহার নাম 

“চৈত হ্যসহঅনাম” (২৮৬-২৮৮ গৃ)। ও 

শেষখণ্ড। 
(২৯১__৩৪৬ পৃষ্ঠা) 

জীয়ড় নৃসিংহাদি দাক্ষিণাত্যতীর্থ ভ্রমণ, জীয়ড়ের উৎপত্তি বর্ণনা (২৯২ পৃ), 
কাকঞ্ীনগরে উপস্থিতি তাহার ঘটনা (২৯৬ পৃ), কাবেরী সেতুবন্ধাদি অনেক 
তীর্থ দশন, নৃসিংহানন্দ পুরটী কানাইর নাট্যশালা পর্য্যস্ত মনে ২ এক প্রক্ষাণ্ড 

জাঙ্গাল (সেতু) নিম্শীণ করেন প্রভূর সেই পর্য্স্ত গমন, নীলাচলে আসিয়! 
ঝাড়িপথে বৃন্দাবন যাত্রা তথায় যাইয়! কঞ্খদাস সঙ্গে সমস্ত স্থান দর্শন, পুনশ্চ, 

নীলাচলাভিমুখে যাত্রা! পথে গোয়ালার ঘোল খাইয়া কলসী পুর্ণ করিয়! 

অর্থদান (৩২৫ পৃ), নবদ্বীপে উপস্থিতি ভক্তসঙ্গে মিলন, জননী শচীদেবীর 

স'ক্ষাৎ, সকলকে প্রবোধ দিয়া নীলাচল যাত্রা, প্রতাপরুত্্কে যড়ভুজ মু্তি 
দেখাইয়। উদ্ধার, দ্রাবিড়বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনার্থে জগন্নাথ সমীপে হত্যা দেয় 
সমুদ্রজলোখিত বিভীষণের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ও দারিদ্র্য মোচন 

(৩৩২-৩৩৮ পৃ), ডক্তগণ সমীপে শেষ বিদায় লইয়। অতীব কাতর ভাবে 

জগনাথ দর্শনে গমন ও তাহার অঙ্গে বাহু ভিড়িয়া লীন হওয়। 
( ৩৩৯--৩৪* পৃ) গুঞ্জাবাড়ী হইতে সমাগত ব্রাঙ্গণ দ্বারা জগন্নাথদেবের ছার 

উদঘাটন ও গুঞ্জাবাড়ীতে “মহাপ্রভুর অদর্শন” হইয়াছে, ইহা! এ ব্রাদ্ণের 



1৬. 

প্রত্যক্ষ বিষয়, এতদ্বিষয়ের বর্ণন (৩৪৪ --৩৪১ পৃ), নীলাঁচলে ভজগণের 

বিরহ, ভ্রীনরহরি সরকারের বৃত্তাস্ত (৩৪১৭ ),গ্রন্থকর্তী লোচনদীসের বিশেষ 
পরিচয় (৩৪৪ পৃ), গ্রন্থ সম্পূর্ণ (৩৪৬ পৃ)। 

সৃচীগত্র সম্পূর্ণ । 

অত্দ্ধশোধন - এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনের ৪ (1+) পৃষ্ঠায় ১৭ পড়্ক্তিতে 
"সাক্ষাংকারের” এই স্থলে “আদর্শনের” এইরূপ হইবে । 












